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 بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ

إٕ اؿُز هلل تعاٍ مُزٙ ْٚغتعٌ ب٘ ْٚغتػؿضٙ ُْٚعٛس باهلل َٔ ؽضٚص أْؿغٓا ٚع٦ٝات أعُايٓا َٔ ٜٗزٙ اهلل ؾ٬ َنٌ ي٘ َٚٔ 

 ٖار٣ ي٘ ٚأؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسزٙ ٫ ؽضٜو ي٘ ٚأؽٗز إٔ قُز عبزٙ ٚصعٛي٘.ٜنٌ ؾ٬ 

أَا بعز ؾإٕ أفزم اؿزٜح نتاب اهلل تعاٍ ٚأسغٔ اهلزٟ ٖزٟ قُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚفشب٘ ٚعًِ ٚؽض ا٭َٛص 

 قزثاتٗا ٚنٌ قزث١ بزع١ ٚنٌ بزع١ م٬ي١ ٚنٌ م٬ي١ ٗ ايٓاص. 

صٓ٘ اهلل تًكت٘ ا٭١َ بايكبٍٛ بإْاع إغًٌُ إٔ  اإلَاّ ايبداصٍٟ ٗ ؽضح فشٝض ا٭رب إؿضر يًؾٝذ ْبزأ بإسٕ اهلل تعا

 أفض نتاب بعز نتاب اهلل عظ ٚدٌ ٖٛ فشٝض اإلَاّ ايبداص٣ ًٜٚٝ٘ فشٝض اإلَاّ َغًِ.

يزْٝا ٜٚعضؾ٘ ايكاف٢ ٚايزاْٞ ، يهٔ ٖشا ايهتاب ٜبزٚ ٚاهلل تباصى تعاٍ سغٝب اإلَاّ أْ٘ نإ كًقا ٗ تقٓٝؿ٘ ; يكز َٮ ا

ْبتت ْبت١ ع٤ٛ ٗ ب٬رْا ٚٗ طَآْا ٜتٗذُٕٛ ع٢ً اإلَاّ ايبداص٣ صٓ٘ اهلل ٜٚٛعٕٓٛ ؾٝ٘ ٚٗ فشٝش٘ ٖ٪٤٫ ٫ ٚطٕ هلِ 

ُٜعضف صٓ٘ اهلل.   ٫ٚ ق١ُٝ هلِ ٭ٕ اإلَاّ صٓ٘ اهلل ْاص ع٢ً عًِ نُا ٜكاٍ; ٖٚٛ أؽٗض َٔ إٔ 

 ٚيهٔ قبٌ إٔ أبزأ أعضؾهِ ع٢ً نتاب فشٝض ا٭رب إؿضر. اإلَاّ ايبداص٣ٚقؿ١ َع  عٓكـ إٕ ؽا٤ اهلل تعاٍ

 

ي٘ نتاب ا٭رب ٗ فشٝش٘ ٖٛ ىتًـ عٔ نتاب ا٭رب ايش٣ ْتٓاٚي٘ ، ؾكز أؾضر اإلَاّ ايبداص٣ صٓ٘ اهلل نتابا اإلَاّ ايبداص٣ 

ٚمساٙ باعِ ا٭رب إؿضر ٚٚمع ؾٝ٘ َا مل ٜؾرتط٘ ٗ فشٝش٘; ٚمع ؾٝ٘ أسارٜح نجري٠ ٫ ٜؾرتٙ ؾٝٗا َا اؽرتط٘ ٗ 

ٖٝظ بٌ فشٝض ايهتاب فشٝش٘ يشيو نإ ؾٝٗا ايقشٝض أٚ َٓٗا ايقشٝض َٚٓٗا اين عٝـ، قاّ ايؾٝذ ا٭يباْٞ ص١ٓ اهلل عًٝ٘ َٚ

ٚبٌ معٝؿ٘ ٚؾقٌ ايقشٝض ٚمساٙ فشٝض ا٭رب إؿضر ٚأؾضر اينعٝـ ٚمساٙ معٝـ ا٭رب إؿضر، َا ْتٓاٚي٘ إٕ ؽا٤ اهلل تباصى 

 ًؾٝذ ا٭يباْٞ صٓ٘ اهلل. ٚتعاٍ بايؾضح ٖٛ فشٝض ا٭رب إؿضر ا٭رب أفٌ اإلَاّ ايبداص٣ ٚفشٝض ا٭رب إؿضر ي

ُٓبش٠ كتقض٠   .قبٌ إٔ ْبزأ بؾضح ايهتاب ْتهًِ عٔ اإلَاّ ايبداص٣ ب

اإلَاّ ايبداص٣ َٮ ايزْٝا عًُٟا ٚؾُٟٗا صٓ٘ اهلل أَا عٔ امس٘ ؾٗٛ أبٛ عبزاهلل قُز بٔ امساعٌٝ بٔ إبضاِٖٝ بٔ َػريٙ بٔ 

َبِضٔرطَب٘( بايؿاصع١ٝ ٜع٢ٓ ايٗظصاع; ٚيز ّٜٛ اؾُع١ بعز ايق٠٬ يج٬خ عؾض٠ ي١ًٝ خًت َٔ ؽٛاٍ ع١ٓ ) .َبِضٔرطَب٘ اؾعؿٞ ايبداصٟ
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٣َٚ عٓ٘ ايعضاقٕٝٛ ٚسنضٙ اإلَاّ  ٣َٚ عٔ اإلَاّ َايو ، َٚص ٣َٚ عٔ ٓار بٔ طٜز َٚص أبٛٙ نإ َٔ ايعًُا٤ ٖشا َا ٫ ٜعضؾ٘ ايهجري ؾَض

يهبري ي٘; َات ٚايز اإلَاّ ايبداص٣ ٚعٓ٘ فػري ؾٓؾأ ٗ ٔسذض أَ٘ ، ثِ سٖر َع أَ٘ ٚأخٝ٘ أٓز ٚنإ أعٔ ايبداص٣ ٗ ايتاصٜذ ا

 )أنرب( َٓ٘. ؾأقاّ اإلَاّ ايبداص٣ َه١ فاٚص٠ٟ ًٜٛب ايعًِ ٚصدع أخٛٙ إٍ غاص٣ ؾُات بٗا. 

٣ََٚ َٓذاص ٗ تاصخ غاص٠  ٚاي٥٬ذ٢ ٗ ؽضح ايغ١ٓ ٗ باب نضاَات ا٭ٚيٝ ا٤ إٔ قُز بٔ امساعٌٝ ايبداصٟ صٓ٘ اهلل سٖبت َص

ـٖ بقضٙ ٖٚٛ فػري ؾضأت ٚايزت٘ اـًٌٝ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغ٬ّ ٗ إٓاّ; قاٍ هلا : " ٜا ٖشٙ قز صرَٓ اهلل  عٝٓاٙ; سٖبت عٝٓاٙ .. ٝن

 ع٢ً ابٓو بقضٙ يهجض٠ رعا٥و"  قاٍ : ؾأفبض ٚقز صٖر اهلل عًٝ٘ َبقضٙ.

ز بٔ أب٢ سامت ٖٚصام ايبداصٟ ٜكٍٛ : "مسعت ايبداصٟ ٜكٍٛ" : "أهلُت سؿٜ اؿزٜح ٚأْا ٗ ايٝهٖتاب" ٚقاٍ ايؿاصبٞ: مسعت قُ

ٝٚٔ ٭َجاٍ ٖ٪٤٫ قزص ٖشا ايضدٌ بٌ ْتبٌ مٔ ٭ٕ ايهجري  اإلَاّ ايبداصٟٖٚٛ طؿٌ فػري ; ٚعٓض٣ ايعذب ايعذاب اٯٕ َٔ  ُٓب ي

 فاسب فشٝض اإلَاّ ايبداصٟ ؾك٘ ٫ٚ ٜعضف عٓ٘ ايهجري.  صٟاإلَاّ ايبدا٫ ٜعًِ عٓ٘ ؽ٧ إ٫ أْ٘ ٜعًِ أْ٘ 

ؾأهلِ سؿٜ اؿزٜح ٖٚٛ ٗ ايٝهٖتاب ; عأي٘ ايغا٥ٌ ٚنِ أت٢ عًٝو إسا ساى ؾكاٍ عؾض عٌٓ أٚ أقٌ ٖٚٛ وؿٜ سزٜح ايٓيب ف٢ً 

 سؿٟٛا َتكٟٓا.  اهلل عًٝ٘ ٚعًِ باإلهلاّ; اإلَاّ ايبداص٣ نإ وؿٜ َٔ َض٠ ٚاسز٠ ؾك٘، يٛ مسع سزٜجا َض٠ سؿٛ٘

 ٚعٝأت٢ إٕ ؽا٤ اهلل عع١ سؿٜ ٖشا اإلَاّ صٓ٘ اهلل عًٝ٘ 

ٜكٍٛ ثِ خضدت َٔ ايهتاب ؾذعًت اختًـ إٍ ايزاخًٌ ٚغريٙ بعض ا٭١ُ٥ )اختًـ( اسٖب إيِٝٗ ٚأتًك٢ عًِٝٗ ايعًِ ؾهإ 

ٖٓاؼ عؿٝإ عٔ أب٢ ايظبري ; ٖشا ايضدٌ ٜكضأ َٔ نتب٘ أٚ َٔ سؿٛ٘ ، ٜكضأ ع٢ً ايٓاؼ أسارٜح ايٓيب ف٢ً  َٜٛا ؾُٝا نإ ٜكضأ يً

ٔ أب٢ ايظبري عٔ إبضاِٖٝ ؾكًت أ٣ اإلَاّ ايبداص٣ صر ع٢ً ٖشا اإلَاّ : إٕ أبا ايظبري مل ٜض٣ٚ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ َض٠ عؿٝإ ع

عٔ إبضاِٖٝ ؾأطاصْٞ أخٛأت ٗ ايغٓز، ٜكٍٛ يؾٝد٘ أخٛأت ٗ ايغٓز ٭ٕ أبا ايظبري ٫ ٜض٣ٚ عٔ إبضاِٖٝ ؾأطاصْٞ )عٓؿ٘( 

ٚا٭ع٢ً ؽأْا مب٘ ايهتاب َٔ مب٘  ايهتابايقزص ٚمب٘  مب٘٭ٕ ٖٓاى ٗ اؿزٜح ؾكًت ي٘ إصدع إٍ ا٭فٌ إٕ نإ عٓزى 

٭ٕ ايقزص ساد١ ؼؿٛٗا ٗ فزصى َٔ إُهٔ إٔ ىتً٘ عًٝو أَا ايهتاب ؾأْت تجبت سؿٛو عٔ طضٜل ايهتاب ; ؾكاٍ  ايقزص

٢ بٔ إبضاِٖٝ ي٘ أصدع إٍ ا٭فٌ إٕ نإ عٓزى ، ؾزخٌ ؾٓٛض ؾٝ٘ ثِ صدع ؾكاٍ نٝـ ص٩ٟ غ٬ّ؟؟ ؾكًت ٖٛ ايظبري ٖٚٛ ابٔ عً

 ؾأخش ايكًِ ٚأفًض نتاب٘ ٚقاٍ يٞ : فزقت. 

 ٕا صر عًٞ ؽٝد٘ إسز٣ عؾض ع١ٓ  ٚنإ اإلَاّ ايبداصٟ أفزم َٔ ؽٝد٘.  اإلَاّ ايبداصٟنإ عُض 
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ٜكٍٛ ؾًُا طعٓت ٗ عت١ عؾض ع١ٓ سؿٛت نتب ابٔ إباصى ٚٚنٝع ابٔ اؾضاح صٓ٘ اهلل عًِٝٗ ْٝعا ٚعضؾت ن٬ّ ٖ٪٤٫ 

 ٜع٢ٓ أفشاب ايضأ٣. قاٍ ثِ خضدت َع أ٢َ ٚأخ٢ إٍ اؿٖر ٖٚٛ عت١ عؾض ع١ٓ.  

عٓز قرب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ؾًُا طعٓت ٗ مثا١ْٝ عؾض ع١ٓ فٓؿت نتاب قناٜا ايقشاب١ ٚايتابعٌ ثِ فٓؿت ايتاصٜذ

 ٚنٓت أنتب ٗ ايًٝايٞ إكُض٠ . 

ٌَ اعِ ٗ ايتاصٜذ إ٫ ٚنإ عٓز٣ قق١ : يٝػ ٖٓاى اعِ ٖا َعَتَضٙ  ٗ نتاب٘ ايتاصٜذ إ٫ َٚع٘ قق١; ٜكٍٛ:  اإلَاّ ايبداصٟقاٍ: ٜٚق

 إ٫ أ٢ْ نضٖت إٔ ٍٜٛٛ ايهتاب. 

 

ايؾاّ َٚقض ٚاؾظٜض٠ َضتٌ ٚإٍ ايبقض٠ أصبع َضات ٚأقُت باؿذاط عت١ أعٛاّ ٫ٚ  قاٍ عٌٗ بٔ ُطصٟ قاٍ ايُبداصٟ : رخًت

 ٝأسق٢ نِ رخًت إٍ ايهٛؾ١ ٚبػزار َع احملزثٌ. 

قاٍ ٖاؽِ بٔ امساعٌٝ: نإ ايبداصٟ ىتًـ َع َؾاٜذ ايبقض٠  ٖٚٛ غ٬ّ : هًػ أَاّ ايؾٝذ ،ؾ٬ ٜهتب ٫ ٜزٕٚ َا ًّٝ٘ ايؾٝذ 

ٞٓ ع٢ً ايت٬َٝش ست٢  ٞٓ ; ٜأعض٢مٛا عً َٓاٙ بعز عت١ عؾض َٜٛا; ٕاسا تضنت ايهتاب؟ ؾكاٍ : قز أنجضُتِ عً ؾات ع٢ً سيو عز٠ أٜاّ ؾًُٝ

َا نتبتِ؟ ؾعضمٛا عًٝ٘ ٔغ١ عؾض أيـ سزٜح ؾأعارٖا ْٝعٗا بأعاْٝزٖا َض٠ ٚاسز٠، َع أْ٘ مل ٜغُعٗا إ٫ َض٠ َٔ ؽٝد٘; 

َٓ ًٜ ُِ ٝنتبٓا َٔ سؿٛ٘. ٜكٍٛ : ؾكضأٖا نًٗا عٔ ٚٗض قًب ست٢ دَع ُْشٔه  ا 

ٖٝاـ ا٭عٌ نتبٓا عٔ قُز بٔ امساعٌٝ ٖٚٛ أَضر )مل تٓبت ي٘ ؿ١ٝ( ٖهٔ إٔ ٜهٕٛ رٕٚ عٔ ايبًٛؽ  قاٍ أبٛ بهض بٔ أب٢ ع

ٖٚهٔ ٜهٕٛ بًؼ عٓز عت١ عؾض أٚ عبع١ عؾض ع١ٓ ٚنإ عٔ ايبداصٟ إس ساى  مثا١ْٝ عؾض عاَا أٚ رْٚٗا ٚقاٍ : قُز بٔ ا٭طٖض 

غذغتاْٞ نٓت ٗ فًػ عًُٝإ بٔ سضب ٚايبداصٟ ٜغُع ٫ٚ ٜهتب ؾكٌٝ يبعنِٗ َا ي٘ ٫ ٜهتب ؾكاٍ: "ٜضٔدُع إٍ غاص٣ اي

 ٜٚهتب َٔ سؿٛ٘" َٔ عع١ سؿٛ٘ صٓ٘ اهلل، ٚايه٬ّ ٗ سيو طٌٜٛ. 

 أبٛٙ صٓ٘ اهلل عٓز َٛت٘ قاٍ: "٫ أعًِ ٕاٍ رصُٖٟا َٔ سضاّ ٫ٚ رصُٖٟا َٔ ؽب١ٗ"

َٚص٢َخ َٔ أبٝ٘ َا٫ٟ نجريٟا ٚنإ ٜٓؿك٘ نً٘ ٗ طًب ايعًِ ٚع٢ً طًب١ ايعًِ. ٜكٍٛ ٖٚصا  ق٘ أْ٘ 

ايظٜار٠ ٚايٓكقإ ٜكٍٛ : َا ُٓٝت ؽضا٤ ؽ٦ٟٝا ق٘ ٫ٚ بٝعا نٓت آَض  إْغاْا ؾٝؾرت٣ يٞ قٌٝ ي٘ ٕٚا؟ قاٍ: ٕا ؾٝ٘ َٔ  اإلَاّ ايبداصٟ

٤ٕا ٜعًِ ٚايتدًٝ٘  أْ٘ ايبداصٟ ؾدؾ٢ ع٢ً ْؿغ٘. " ٖهٔ إٔ ٜظٜز ايبا٥ع أٚ ٜٓكك 



 

4 
 

َٜٗا َٓ٘ ٜٚظٜزٙ ٔغ١ آ٫ف رصِٖ ثِ أت٢ ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ  اإلَاّ ايبداصٟٜكاٍ إٔ  دا٤ت٘ بناع١ ؾذا٤ٙ بعض ايٓاؼ يٝؾرت

ؾكاٍ: أسٖبٛا اٯٕ ; ؾذا٤ٙ ٗ ايّٝٛ ايجايح ػاص آخضٕٚ  ٚأصارٚا إٔ ٜؾرتٚا َٓ٘ ٖشٙ ايبناع١ ٜٚظٜزٚاعًٝٗا عؾض٠ آ٫ف رصِٖ ; 

ٝٚت٢" َع أِْٗ طارٚٙ يهٓ٘ ٣ْٛ إٔ ٜٔبٝع هلِ.  َُٜٛت إٔ أبٝعٗا ٕٔ آتا٢ْ با٭َػ .. ؾٝكٍٛ : "٫  أسب إٔ اْكض ْ َْ  ؾكاٍ : ٫ ; إ٢ْ 

داص١ٜ ؾأصارت إٔ ُض َٔ بٌ ٜزٜ٘ ؾأٚقعت احملرب٠ : ؾكاٍ هلا : أتغرئٜ ٗ ايٛضٜل ، قايت : ْعِ ي٫ٛ \نإ عٓزٙ  اإلَاّ ايبداصٟ

ٕا عضت ؾكاٍ هلا : إسٕ أْٔت سض٠ "أعتكٗا" . ؾكاٍ ي٘ دًٝغ٘ : ٌٖ أغنبتو ؟ ؾكاٍ اإلَاّ : بٌ أصمٝت ْؿغٞ َا ٜؾَعًت; إٔ ايٛضٜل 

 صمٝت ْؿغٞ ست٢ ٫ أغنب ٚأعتكٗا يٛد٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ. 

ُٜغبل ست٢ ٫ ٜكاٍ إٔ اإلَاّ  ُٜشب ايَضَٞ ٚنإ صاَٟٝا  ؾأخٛأ طٍٛ عُضٙ ٗ ايضَٞ َضتٌ ؾك٘ ٫ٚ  نإ اإلَاّ ايبداصٟ صٓ٘ اهلل 

ايبداصٟ َتؿضؽ يًعًِ ؾك٘ ; نإ ٜتعًِ ايضَا١ٜ ٚنجريٕٚ َٔ أٌٖ ايعًِ ناْٛا ّاصعٕٛ صٜامات ٚيهٔ مٔ عٓزْا معـ ١ُٖ ٗ 

ايًٛب ٚٗ ايضٜام١. قاٍ : "ٚصنبٓا َٜٛا إٍ ايضَٞ ٚمٔ ؾضرٜا ؾدضدٓا إٍ ايزصب ايشٟ ٜ٪ر٣ إٍ ايؿضم١ ؾذًٓا ْض٢َ ٚمٔ 

ََٚتٖز ايكٓٛض٠ ايت٢ ع٢ً ايٓٗض" ِٖٚ ّضٕٚ ع٢ً قٓٛض٠ ؾٛم ايٓٗض ٚؾٝٗا أٚتار ؾأفاب ايغِٗ ٚتز َٔ  ِؾ٢ ؾأفاب أبٞ عبزاهلل 

عؿض يٞ إيٝو ٖشٙ ا٭ٚتار ؾؾكٗا ْقؿٌ ؾاْتظع َٓٗا ايغِٗ ٚقاٍ ٭فشاب٘ اصدعٛا، ثِ أت٢ بضدٌ امس٘ أبٛ دعؿض قاٍ ي٘: ٜا أبا د

ْٖا أخًًٓا بايٖٛتز  ساد١ ٖٚٛ ٜتٓؿػ ايقعزا٤ )ٚامع ْؿغ٘ ٗ سضز( ؾكًت: ْعِ: قاٍ ؾاسٖب إٍ فاسب ٖشٙ ايكٓٛض٠ ٚتكٍٛ ي٘ إ

ؾٓشب إٔ تأسٕ يٓا بإقا١َ بزي٘ أٚ تأخش مثٓ٘ ;ٜكٍٛ : ؾشٖب إٍ فاسب ايكٓٛض٠ ٚ نإ امس٘ ٓٝز بٔ ا٭خنب ؾكاٍ ي٘ : أبًؼ 

ٌَ ٚدٗ٘ ٚأٚٗض أبا عبز اهلل ايغ ًٜ َٗ ٬ّ ٚقٌ ي٘ أْت ٗ سٌ ٖا نإ َٓو ، ؾإٕ اؾُٝع ًَهٞ يو ايؿزا٤. ٜكٍٛ : ؾأبًػت٘ ايضعاٍ ؾَت

٬مثا١٥ عضٚصا نجريا َٚٔ ؽز٠ ؾضست٘ إٔ فاسب ايٖٛتز عؿا عٓ٘ ٚقاٍ ي٘ أْت ٗ ٔسٌ ; قضأ يًػضبا٤ ٔغُا١٥ سزٜح ٚتقزم بج

 رصِٖ ٭ْ٘ اعتبؾض ٚتًٌٗ.

ٜٓٛض ؾتبغِ َٔ ايٛضٜك١ ٭ْٗا  اإلَاّ ايبداصٟؾٓٛضت إيٝو ٚقز أعذبت ب٘ ٚأْت ؼضى صأعو ٜٚزٜو ٚصٜٚت سزٜح َٜٛا 

 أعذبت٘ ؾكاٍ ي٘: أدعًين ٗ سٌ ٭٢ْ تبغُت ٚأْت تكضأ اؿزٜح )٫ تعًٝل(.  ؾكاٍ أْت ٗ سٌ ٜضٓو اهلل ٜا أبا عبز اهلل. 

ؾكاٍ ي٘: "إٕ بعض ايٓاؼ ٜٓكُٕٛ عًٝو ايتاصٜذ" ٜكٛيٕٛ ٗ اغتٝاب  قاٍ ايَضا٣ٚ ٚمسعت٘ ٜكٍٛ : "٫ ٜهٕٛ يٞ َخَقِ ٗ اٯخض٠

َٜٓا سيو ٚمل ٜكٛي٘ بٓؿغ٘ ، مل ْكٌ َٔ عٓز أْؿغٓا ٚقز قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : "ب٦ػ أخٛ  َٚ ايٓاؼ ؾكاٍ : إِا َص

ْٖا هلل. ايعؾري٠" قاٍ : "ٚمسعت٘ ٜكٍٛ: َا أغتبت أسز ق٘ َٓش عًُت إٔ ايػٝب١ سضاّ" .. َٓش َت٢  ٚأْت تعًِ إٔ ايػٝب١ سضاّ.. ٚإ
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ٜكٍٛ ايضاٟٚ: ٚيًبداصٟ ٗ ن٬َ٘ عٔ ايضداٍ تٛقت طا٥ز ٚؼضٟ بًٝؼ ٜٛٗض ٕٔ تأٌَ ٗ اؾضح ٚايتعزٌٜ ؾإٕ أنجض َا ٜكٍٛ 

ؾ٬ٕ َع إٔ ٖشا  عهتٛا عٓ٘ ; ؾٝ٘ ْٛض; تضنٛٙ ٚمٛ سيو ٚقٌ إٔ ٜكٍٛ عٔ صا٣ٚ أْ٘ نٖشاب أٚ ٖٚماع ٚإِا ٜكٍٛ نٖشب٘ ؾ٬ٕ ٚتضن٘

يٝػ َٔ ايػٝب١ ٗ ؽ٧ ; ٭ٕ ٖشٙ أَا١ْ وًُٗا عًُا٤ ا٭١َ إٔ ٜبٝٓٛا يًٓاؼ ؽإٔ ايُضٚاٙ ايشٜٔ ًٓٛا يٓا ُع١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚعًِ ; ٖٚشا أٜنا ْضر عًٝ٘ ب٘ ع٢ً أَجاٍ ٖ٪٤٫ .. اْٛض إٍ ايزق١ ٚايتشض٣ َٔ أٌٖ ايعًِ اؾٗابظ٠ ٗ نٌ عقض َٔ 

٣٢ٚ أنٌ ٗ ايؾاصع ؾك٘ ُصٖرت صٚاٜت٘ ٭ٕ ا٭نٌ ٗ ايؾاصع َٔ خٛاصّ  ايعقٛص نٝـ ٜكؿٕٛ ّٚٝظٕٚ بٌ ايقشٝض ٚاينعٝـ .. ؾًٛ صا

 إض٠٤ٚ . 

ٜكٍٛ اإلَاّ  ايبداصٟ إ٢ْ ٭صدٛ إٔ أيك٢ اهلل ٫ٚ واعب٢ٓ أ٢ْ أغتبت أسزٟا. ٜكٍٛ أبٛ بهض بٔ َٓري: "نإ قُز بٔ امساعٌٝ 

ًَٜغع٘ ايُظُْبٛص عبع١ عؾض٠ َض٠، ؾًُا قن٢ ف٬ت٘ قاٍ : اْٛضٚا أ٣ ؽ٧ ٖشا ايشٟ آساْٞ ٗ ف٬تٞ ؾٓٛضٚا ؾإسا  ايبداصٟ ٜق٢ً ٜؾ

ََ٘ )يغع٘( ٗ عبع١ عؾض َٛمعٟا ٚمل ٜكٛع ف٬ت٘" ٚمل ىضز َٔ ف٬ت٘، قاٍ: ٭ْين نٓت ٗ آ١ٜ ؾأسببت إٔ  ََٚص ايُظُْبٛص قز 

 ٝأُٗا. 

ُٜؾب٘ بٍٛ ا٭ثاقؿ١ ايشٜٔ ّٓعٕٛ أْؿغِٗ ََض٢ض َضمٟا ؽزٜزٟا ؾأخ اإلَاّ ايبداصٟ شٚا بٛي٘ يٝٓٛض ؾٝ٘ ا٭طبا٤; ؾكايٛا ٖشا ايبٍٛ 

َٖا" َٔ أدٌ اإلراّ )أ٣ ؽ٧ َع خبظ(  ١ٟٖٝ اِبَتَزُعٛ ْٔ َِٖبا ُٖا صادعٛا  "ََٚص ٢ْٚ مل آنٌ إراَٟا َٓش  اإلَاّ ايبداصٟؾً قاٍ:  فزم ايٛبٝب ، ؾإ

 أصبعٌ ع١ٓ

ؾكاٍ ا٭طبا٤ ع٬د٘ إٔ ٜأنٌ إراَٟا َع اـبظ ٜؾأَب٢  )ٚنإ اإلَاّ ايبداص٣ مٝـ اؾغِ يٝػ بايكقري ٫ٚ بايٌٜٛٛ ( ؾتشاٌٜ 

 عًٝ٘ عًُا٤ عقضٙ ٚطًب١ ايعًِ ست٢ أنً٘. 

 

  ٔ٢َٓ عًٝ٘ ْٝع ايٓاؼ ب٬ إعتجٓا٤ ؽٝٛخ٘ ، أقضاْ٘ ، ت٬َشت٘ ، ؾهإ أقضاْ٘ ٜكزَْٛ٘ ع٢ً أْؿغِٗ إ٫ َا سزخ َٔ قُز ب ٜأث

ٚنإ قضٜٟٓا ي٘ ٚنإ ٜكزَ٘ ع٢ً ْؿغ٘ ٚيهٔ ٕا ٚدز ايٓاؼ قز تضنٛٙ ٚأقبًٛا ع٢ً اإلَاّ ايبداص٣ ٚقع َا ٜكع  ايشًٖٞو٢ٝ 

غز، ٚعٝأت٢ ايه٬ّ عٔ ققت٘ َع اإلَاّ ايبداص٣، ٚيهٔ ايٓؿػ ايبؾض١ٜ ؼب ْؿغٗا أنجض ؾ٢ ْؿػ بٔ آرّ َٔ ايػري٠ ٚاؿ

َٔ غريٖا ٖٚشا أَض نتب٘ اهلل ع٢ً ب٢ٓ آرّ يشيو ٜكٍٛ ايعًُا٤ إٔ دضح ا٭قضإ ٫ ٜ٪خش ب٘ ٫ٚ ٜعترب ، ؾ٬ ىًٛ عقض َٔ 

 ا٭عقاص ٫ٚ َقض َٔ ا٭َقاص إ٫ ؾٝ٘ دضح ا٭قضإ.
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 ايبداصٟ: قاٍ نٓت عٓز أب٢ عافِ ايٓبٌٝ ؾضأٜت عٓزٙ غ٬َا، ؾكًت ي٘ َٔ أٜٔ؟ قاٍ َٔ غاصٙ. قًت إبٔ  قاٍ قُز بٔ قتٝب١

َٔ ؟ قاٍ بٔ إمساعٌٝ . قًت أْت َٔ قضابت٢ ، ؾكاٍ ٍ صدٌ ؾ٢ سنض٠ أب٢ عافِ ٖشا ايػ٬ّ ٜٓاطض ايهباـ ) ٜع٢ٓ ٜكاّٚ 

ُٜشزخ ٜٚ ٓٛض إيٝ٘ َٔ عع١ سؿٛ٘ ُٚهٓ٘ ؾهإ ايؾٝذ ىاف إٔ ٜشٍ ايؾٝٛخ ( ؾكز نإ ىاف بعض ؽٝٛخ٘ َٔ فًغ٘ ؾهإ 

 يغاْ٘ ؾ٢ بعض ايضٚاٙ أٚ َا ؽاب٘ سيو.

  قاٍ قتٝب١ بٔ ععٝز : دايغت ايؿكٗا٤ ٚايظٖار ٚايعبار ؾُا صأٜت َٓش َعٔكًت َجٌ قُز بٔ إمساعٌٝ، ٖٚٛ ؾ٢ طَاْ٘ نُعُض ؾ٢

 ايقشاب١ 

 شاب١ يهإ آٜـ٘.ٚقاٍ قتٝب١ أٜنا : يٛ نإ قُز بٔ إمساعٌٝ ؾ٢ ايق 

  ، ٌٝٚقاٍ قُز بٔ ٜٛعـ اهلُزا٢ْ : نٓا عٓز قتٝب١ ؾذا٤ صدٌ ؽعضاْٞ ٜكاٍ ي٘ أبٛ ٜعكٛب ، ؾغأي٘ عٔ قُز بٔ إمساع

ؾكاٍ ٜا ٖ٪٤٫ ْٛضت ؾ٢ اؿزٜح ْٚٛضت ؾ٢ ايضأ٣ ٚدايغت ايؿكٗا٤ ٚايظٖار ٚايعبار ؾُا صأٜت َٓش عكًت َجٌ قُز بٔ 

 إمساعٌٝ.

 ٓبٌ : َا أخضدت خضعإ َجٌ ا٭َاّ قُز بٔ إمساعٌٝ. قاٍ ا٭َاّ أٓز بٔ س 

  ٕٚا ع٦ٌ ا٭َاّ أٓز عٔ اؿؿ٤اٚ  سنضع٢ً صأعِٗ ا٭َاّ قُز بٔ إمساعٌٝ )ٚنإ ا٭َاّ أٓز َٔ ؽٝٛخ غاص٣ ٚنإ ٜعٝؿ

 ؾ٢ عقضٙ ، ٚقاٍ ايبعض أْ٘ نإ َٔ ؽٝٛخ٘ ٚأقضاْ٘ ؾ٢ ْؿػ ايٛقت ، ٚيهٔ ا٭قضب أْ٘ نإ َٔ ؽٝٛخ٘ (.

 .ٚقاٍ نجري َٔ أٌٖ ايعًِ إٔ اإلَاّ ايبداص٣ نإ ؾكٝ٘ ٖشٙ ا٭١َ 

  قاٍ ايبداصٟ : رخًت ع٢ً اؿُٝزٟ ٚأْا بٔ مثإ عؾض٠ ع١ٓ ، ؾإسا بٝٓ٘ ٚبٌ أخض إخت٬ف ؾ٢ سزٜح ، ؾكاٍ اؿُٝز٣ دا٤

 ايش٣ ٜؿقٌ ب٢ٓٝ ٚبٝٓو ، ٜكٍٛ ؾهإ ايقٛاب َع اؿُٝزٟ ؾٓقضت٘.

 ٕنًُا رخٌ ع٢ًٓ قُز بٔ إمساعٌٝ ؼريت ٫ٚ أطاٍ خا٥ؿا َٓ٘   ) أ٣ ىؾ٢ إٔ ىٛأ ؾ٢  ٚنإ قُز بٔ ع٬ّ ٜكٍٛ : نا

 سنضت٘ (.

  َُٙض عزٜح ؾأْهض ُٜشزُخ ٜؾ قاٍ ساؽز بٔ إمساعٌٝ: صأٜت إعشام بٔ ص٣ٖٛ دايغٟا ع٢ً إٓرب ٚايبداص٣ دايػ َع٘، ٚإعشام 

اؿزٜح اْٛضٚا إٍ ٖشا ايؾاب اْٛضا إٍ ٖشا ايؾاب  قُز بٔ إمساعٌٝ ، ؾضدع إعشام إٍ قٛي٘ ، ٚقاٍ ٜا َعؾض أفشاب

ٚانتبٛا عٓ٘ ،ؾإْ٘ يٛنإ ؾ٢ طَٔ اؿغٔ بٔ أب٢ اؿغٔ ايبقض٣ ٫ستاز إيٝ٘ ٕعضؾت٘ باؿزٜح ٚايؿك٘ أٚ باؿزٜح ٚؾكٗ٘ 

 )أ٣ بؿك٘ اؿزٜح (.



 

7 
 

  ع٢ًٖ بٔ إز٢ٜٓ ) أنرب ؽٝذ َٔ قاٍ أبٛ ايؿنٌ أٓز بٔ ع١ًُ ايٓٝغابٛص٣ : سزث٢ٓ ؾتض بٔ ْٛح ايٓٝغابٛص٣ ، قاٍ أتٝت

َؾاٜذ ايبداص٣ َٚغًِ ( ؾضأٜت قُز بٔ إمساعٌٝ دايغا عٔ ّٝٓ٘ ٚنإ إسا َسٖزخ إيتؿت إيٝ٘ َٗاب١ٟ ي٘ ) ٚقاٍ ايبداص٣ َا 

إعتقػضت ْؿغ٢ عٓز أسز إ٫ عٓز ع٢ً بٔ إز٢ٜٓ ٚصَا نٓت ٝأٔغضب عًٝ٘ " أ٣ ٜضر عًٝ٘ بعض َا وزخ ب٘ "(.،قاٍ ساَز بٔ 

 أٓز )ؾشنض ٖشا ايه٬ّ يع٢ً بٔ إز٢ٜٓ ؾكاٍ ٍ : رع قٛي٘ ، ٖٛ َا صأ٣ َجٌ ْؿغ٘ (.

ايكن١ٝ عٓز اهلل تباصى ٚتعاٍ إٝظإ ايش٣ ٜكٝػ ب٘ اـًل َٝظإ ايتك٣ٛ ٚايعًِ ايقاحل ؾاْٛض إٍ ق٠ٛ ٖشا ايضدٌ 

 ايع١ًُٝ أٚ عًُ٘ ايكافٞ ٚايزاْٞ ٚايهٌ رإ ي٘ بايؿنٌ.

 ايبٝهٓز٣ : يٛ ٜقزصُت إٔ أطٜز َٔ عُض٣ ؾ٢ عُض قُز بٔ إمساعٌٝ يؿعًت ؾإٕ َٛت٢ ؾٝ٘ َٛت صدٌ  ٜكٍٛ و٢ٝ بٔ دعؿض

 ٚاسز َٚٛت قُز بٔ إمساعٌٝ ؾٝ٘ سٖاب ايعًِ .

 . ٙٚقاٍ أٜنا : مسعت٘ ٜكٍٛ ي٫ٛ أْت َا أعتٛعت ايعٝؿ ؾ٢ غاص 

 ٖ٪٤٫ ؽٝٛخ٘ ايشٜٔ أثٓٛا عًٝ٘ ، 

 -: أَا أقضاْ٘ ايشٜٔ ِٖ ؾ٢ ْؿػ ايٛبك١ 

  ٜأب٢ سامت ايضاط٣ )إَاّ اؾضح ٚايتعزٌٜ ب٬ َٓاطع١ ٚنشيو أبٛ طصع٘ ايضاطٟ بٔ خايت٘  ( : ٜكٍٛ مل ؽضز خضعإ ق٘ أسؿ

 َٔ قُز بٔ إمساعٌٝ ٫ٚ قزّ َٓٗا إٍ ايعضام أعًِ َٓ٘ .

 ز اهلل ) ٜع٢ٓ ايبداصٟ ( .قاٍ قُز بٔ سضٜك : عأيت أبا ُطصع١ عٔ ابٔ هلٝع٘ )ٚإؾٗٛص أْ٘ َرتٚى( ؾكاٍ ٍ تضن٘ أبا عب 

  ٔقاٍ اؿغٌ بٔ قُز إعضٚف بايعذًٞ : َا صأٜت َجٌ قُز بٔ إمساعٌٝ َٚغًِ ساؾٜ ٚيهٓ٘ مل ٜبًؼ َبًؼ قُز ب

 إمساعٌٝ )أ٣ إٔ اإلَاّ َغًِ مل ٜبًؼ َضتب١ ا٭َاّ ايبداص٣ ( .

  ٜٖٟٓا ؾام٬ وغٔ نٌ ؽ٧ ، ٚنإ أعًِ َٔ ٚقاٍ ايعذًٞ أٜنا : ٚصأٜت أبا طصع١ ٚأبا سامت ٜغتُعإ إيٝ٘، ٚنإ أ١َ َٔ ا٭َِ ر

 قُز بٔ و٢ٝ ايظ٢ًٖ بهشا ٚنشا .

 . ٌٜٝكٍٛ ايزاصَٞ : قز صأٜت ايعًُا٤ باؿضٌَ ٚاؿذاط ٚايؾاّ ٚايعضام ؾُا صأٜت ؾِٝٗ أْع َٔ قُز بٔ إمساع 

  ٔٚقاٍ أٜنا )ايزاص٢َ( : ٖٛ أعًُٓا ٚأؾكٗٓا ٚأنجضْا طًبا ، ٚقز ُع٦ٌ عٔ سزٜح ؾكٌٝ ي٘: إٔ ايبداص٣ فشش٘ ، ؾكاٍ قُز ب

 إمساعٌٝ أبقض ٢َٓ ٖٚٛ أنُٝػ خًل اهلل ، َعٔكٌ عٔ اهلل َا أَض ب٘ ٢ْٗٚ عٓ٘ َٔ نتاب٘ ٚعٌ يغإ ْبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ْ٘إسا قضأ ايكض٤إ َؽَػٌ قًب٘ ٚبقضٙ ٚمسع٘ ٚتؿهض ؾ٢ أَجاي٘ ٚعضف س٬ي٘ َٔ سضاَ٘ . ٚقايٛا عٔ اإلَاّ ايبداص٣ : أ 
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 .ًِٚقايٛا : إٔ قُز بٔ إمساعٌٝ آ١ٜ َٔ آٜات اهلل ؾ٢ بقضٙ ْٚؿاسٙ ؾ٢ ايع 

  ٌٝٚقاٍ أبٛ عٌٗ قُٛر بٔ ْنض ايؿكٝ٘ : رخًت ايبقض٠ ٚايؾاّ ٚايهٛؾ١ ٚصأٜت عًُا٤ٖا ؾهًُا َدَض٣ سنض قُز بٔ إمساع

 ؾنًٛٙ ع٢ً أْؿغِٗ 

 

 -عع١ سؿٜ ا٭َاّ ٚع٬ٕٝ سٖٓ٘ :

نإ سٖٓ٘ تكز نإ سنٟٝا ساؾٟٛا، ؾكز نإ وؿٜ َا١٥ أيـ سزٜح فشٝض َٚا٥تٌ أيـ سزٜح معٝـ،ٚقز فٓـ فشٝض 

ايبداص٣ َٔ عتُا١٥ أيـ سزٜح فشٝض ، َٚا نتب سزٜجٟا ؾ٢ فشٝش٘ إ٫ إغتغٌ ٚف٢ً صنعتٌ ،ٚؾ٢ صٚا١ٜ إ٫ تٛمأ ٚقز 

شٌُ ايػغٌ ٖٓا ع٢ً ايٛم٤ٛ، ٚنإ َٔ عذٝب فٓع٘ أْ٘ ٜٓاّ ؾٝكّٛ ٜتٛمأ ؾٝق٢ً ؾٝهتب ثِ ٜعٛر إٍ ايّٓٛ، َٚا ُض ٔػ ُٜ

 رقا٥ل إ٫ ٜٓاّ ؾٝكّٛ ٜتٛمأ ٜٚق٢ً ٜٚنع سزٜجا، ٖٚهشا طٛاٍ يًٝ٘، ٚقز فٓـ فشٝض ايبداص٣ ؾ٢ عت١ عؾض عاَا. 

ا٤ بػزار ٚأت٢ نجري َٔ ايٓاؼ يريٚا ا٭َاّ ايبداص٣، ؾأصارٚا إٔ ىتربٚٙ عٓزَا رخٌ ا٭َاّ ايبداص٣ إٍ بػزار ادتُع ي٘ عًُ

ٚىتربٚا عع١ سؿٛ٘ ، ؾأتٛا بعؾض٠ صداٍ ٚأعٛٛا يهٌ ٚاسز َِٓٗ عؾض٠ أسارٜح ٚقًبٛا ا٭عاْٝز بإتٕٛ، ؾأٍٚ َا دًػ 

يًتشزٜح دا٤ ايضدٌ ا٭ٍٚ ٚعأي٘ عٔ سزٜح، ؾكاٍ ي٘ اإلَاّ ٫ أعضؾ٘، ؾغأي٘ عٔ سزٜح ثا٢ْ ؾكاٍ :٫ أعضؾ٘  اإلَاّ ايبداصٟ

 إٍ ْٗا١ٜ إا١٥. 

ؾٛٔ ايٓاؼ ايغ٤ٛ ؾ٢ اإلَاّ ايبداص٣ ٚيهٔ ؾٛٔ ايعًُا٤ ٚقايٛا " ؾٛٔ ايضدٌ " ؾًُا اْتٗٛا قاٍ هلِ ٌٖ ؾضغتِ ؟ ، قايٛا ْعِ ، 

ح إٍ َتْٛٗا، ؾكز إعتٛاع إٔ وؿٜ اـٛأ ٚقاٍ ايعًُا٤ يٝػ ايعذب أْ٘ صر اـٛأ إٍ ايقٛاب ٚيهٔ ؾضر أعاْٝز إا١٥ سزٜ

 ايعذب أْ٘ سؿٜ اـٛأ ، ؾأسعٔ ي٘ ايهٌ بايؿنٌ ٚاإلَا١َ .

عٓار أٜنا ادتُع َع٘ أصبع َا١٥ قزخ ؾ٢ مسضقٓز ٚأسبٛا إٔ ٜػايٛٛا اإلَاّ ايبداص٣ ؾأرخًٛا إعٓار ايؾاّ ؾ٢ إعٓار ايعضام ٚإ

ُٜتعًكٛا عًٝ٘ بغك١ٛ ٚاسز٠ ، سٝح صر نٌ ا٭عاْٝز إٍ َتْٛٗا .  اؿضّ ؾ٢ إعٓار ايُٝٔ ؾُا إعتٛاعٛا َع سيو إٔ 

َٚٔ عع١ سؿٛ٘ أْ٘ قاٍ َض٠ يٛ أصرت٢ْٛ إٔ أص٣ٚ يهِ عؾض٠ آ٫ف سزٜح بأعاْٝزٖا ؾ٢ باب ايق٠٬ ٚسزٙ يؿعًت، ٖٚشا َٔ 

 عع١ سؿٛ٘.

نإ ٜقٓـ نتابا ٜقٓؿ٘ ث٬خ َضات، ؾتعذب ايعًُا٤ َٔ سيو ؾكاٍ بعنِٗ أْ٘ ّهٔ اْ٘  ٚايعذٝب إٔ ا٭َاّ ايبداص٣ ٕا 

.٘ٝٛ  ٜهتب ايهتاب ؾ٢ َغٛر٠ ثِ ٜٓغد٘ بعز سيو ؾ٢ نتاب ثِ ٜهتب٘ بعز َا ٜنُب
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ِٝٚ فٓـ طار إعار َٔ سؿٛ٘   اإلَاّ بٔ ايك

ن٬ّ اهلل عبشاْ٘ ٚتعاٍ كًٛم أّ غري  سزخ بٌ اإلَاّ ايبداص٣ ٚبٌ قُز بٔ و٢ٝ ايظ٢ًٖ َؾه١ً ؾ٢ َغأي١ ٌٖ

كًٛم، ٚنإ ن٬ّ اإلَاّ ايبداص٣ نايغًـ إٔ ن٬ّ اهلل غري كًٛم َٓ٘ بزأ ٚإيٝ٘ ٜعٛر، ٚعٓزَا رخٌ ا٭َاّ ايبداص٣  

ْٝغابٛص نإ قُز بٔ و٢ٝ ٖٛ ؽٝذ ايبًز، ؾًُا قزّ ايبداص٣ خضز ْٝع عًُا٤ ْٝغابٛص َِٚٓٗ قُز بٔ و٢ٝ إلعتكباٍ 

 بداص٣ ؾ٢ سؿٌ َٗٝب ،اي

 ٚنإ قُز بٔ و٢ٝ ٜكٍٛ يت٬َشت٘ " اسٖبٛا ٚتًٝكٛا ايعًِ َٔ ٖشا ايضدٌ " ،

ُٜشزخ ايٓاؼ ؾاْبٗض ايٓاؼ بعًُ٘  ٚتضنٛا فًػ قُز بٔ و٢ٝ ؾًعب ايؾٝٛإ  ؾًُا بزأ ايبداص٣ هًػ ؾ٢ ْٝغابٛص ٚ

م، ايكضإٓ ن٬ّ اهلل يٝػ َدًٛم ؾٗٛأصار إٔ ٜأت٢ بؾ٧ٝ رصٚٙ ٚبزأ بٔ و٢ٝ ٜػُظ ؾ٢ ايبداصٟ ؾ٢ َغأي١ يؿٜ بايكض٤إ كًٛ

 َٔ ايغ١ٓ َٔ قاٍ ٖشا ايًؿٜ ؾٗٛ َبتزع إٕ نإ ٜكقز إًؿٛٚ ٚيٝػ سضن١ ايًغإ. 

َْٛا ايكض٤إ ٜهٕٛ إًؿٛٚ ٖٛ إدًٛم، يشيو قاٍ  أؾعايٓا كًٛق١ؾًُا ع٦ٌ اإلَاّ ايبداص٣ عٔ ٖشا ايكٍٛ قاٍ  ) ٚيٝػ إسا تً

ٛط َجٌ ٖشا ايغ٪اٍ(، ؾكاّ ايضدٌ )بٔ و٢ٝ( ٚقاٍ: إْ٘ ٜكٍٛ يؿٜ بايكض٤إ كًٛم ، َٚٔ ٖٓا تأت٢ ايؿت١ٓ، ايعًُا٤ ٫ ه

ُٜٛعٔ ؾ٢  ؾاْؿض ايٓاؼ َٔ سٍٛ اإلَاّ ايبداص٣ ٕا سشصِٖ َٔ اؾًٛؼ سٍٛ قُز بٔ و٢ٝ ايظًٖٞ صٓ٘ اهلل ٖٚشا ٫ 

 ض َٔ ايعقٛص ٚؾ٢ نٌ َقض َٔ ا٭َقاص. ٖشا اإلَاّ ٭ٕ اؿغز ٚاؿكز بٌ ا٭قضإ ثابت ؾ٢ نٌ عق

ٚمل ٜبك٢ إ٫ فًػ اإلَاّ َغًِ ، ٕٚا أصارٚا إٔ ٜٛعٓٛا ؾ٢ اإلَاّ َغًِ تضى  ا٭َاّ ايبداصٟؾاْؿض ايٓاؼ َٔ فًػ 

ايتشزٜح عٔ اإلَاّ ايبداص٣ خٛؾٟا َٔ إٔ ٜٛعٓٛا ؾٝ٘ نُا طعٓٛا ؾ٢ اإلَاّ ايبداص٣ ٚنشيو تضى ايتشزٜح عٔ اإلَاّ قُز 

، ٚنإ ي٘ ؽضٚٙ نُا إٔ يًبداص٣ ؽضٚٙ ؾ٢ فشٝش٘ نُا أْ٘ نإ  اإلَاّ ايبداصٟو٢ ايظًٖٞ، َع إٔ اإلَاّ َغًِ سشا سشٚ  بٔ

رقٝكا دزا ؾ٢ أعاْٝزٙ ، ٚنإ ايبداص٣ أع٢ً َٓ٘ يشيو ْكزّ ايبداص٣ ع٢ً َغًِ ٚنًُٝٗا أفض نتابٌ بعز نتاب اهلل تباصى 

 ٚتعاٍ ٚتًكتُٗا ا٭١َ بايكبٍٛ ،

٥ُا نإ اإلَاّ َغًِ ٕا نإ ٜكابٌ ايبداصٟ ٜكٍٛ ي٘ رع٢ٓ ٝأقبٌ ٜزى ٚصدًو ٜا أعتاس ا٭عتاسٜٔ ٚنإ ٜشعٔ ي٘ بايؿنٌ ٚرا

ُٜكض ي٘ باإلَا١َ ٭ٕ يإلَاّ ايبداص٣ ؾنٌ ع٢ً اإلَاّ َغًِ صُٓٗا اهلل . ٚ 
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اؿٝا٠ خري ي٘ إٔ و٢ٝ ٚإٕ ناْت ؽضٟا  ماقت باإلَاّ ايبداص٣ ا٭صض َٔ ؽز٠ اإلبت٤٬ات ؾزعا اهلل تباصى ٚتعاٍ إٕ ناْت

ي٘ إٔ ٜكبن٘ ع٢ً سيو ، ؾًِ ّض ؽٗض إ٫ َٚضض اإلَاّ َضمٟا ؽزٜزٟا ٚع٢ً إثضٙ أصار إٔ ٜشٖب إٍ َهإ َا ؾشًُٛٙ ؾغك٘ 

 َِٓٗ ثِ َات صٓ٘ اهلل ٚصم٢ اهلل عٓ٘.

ٝٚٔ قزص ٖشا ايضدٌ ؾاهلل سغٝب أ١َ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. اإلَاّ ايبداصٟٖٚشا إختقاص عٔ  ُٓب  ي

 

 قبٌ إٔ ْزخٌ ؾ٢ ؽضح ايهتاب ْتهًِ ؾ٢ َكز١َ عٔ ا٭رب يػ١ ٚإف٬ٛسا ٚأْٛاع٘ ،

 : ايًػ١ ؾ٢ ا٭رب 

ٖشا ايكٝاؼ أٜنا  إعِ َأخٛس َٔ َار٠ ) أرب ( ٚايت٢ تزٍ ع٢ً َع٢ٓ ػُٝع ايٓاؼ إٍ ايٛعاّ، ٚاٯٔرُب ٖٛ ايزاع٢ يشيو ، َٚٔ

َُذُع ع٢ً إعتشغاْ٘  )أ٣ إٔ ٖٓاى إْاع ع٢ً إعتشغإ ا٭رب ٖٚشا يٝػ ؾٝ٘ خ٬ف(  .ا٭رب ٭ْ٘ 

َٚٓ٘ قٌٝ يًقٓٝع  ايزعا٤ٚقاٍ بٔ َٓٛٛص : ُع٢ُ أربٟا ٭ْ٘ ٜأرب ايٓاؼ إٍ احملاَز ٜٚٓٗاِٖ عٔ إكابض، ٚقاٍ أٜنا : أفٌ ا٭رب 

 ُٜزع٢ إيٝ٘ ايٓاؼ َزعا٠ َٚأُرب١. 

  : ا٭ف٬ٛح ؾ٢ ا٭رب 

ُٜشرتط ب٘ عٔ ْٝع أْٛاع اـٛأ،  قٌٝ ٖٛ عباص٠ عٔ َعضؾ١ َا 

قاٍ إٓاٟٚ: ا٭رب ٖٛ صٜام١ ايٓؿٛؼ ٚقاعٔ ا٭خ٬م ٜٚكع ع٢ً نٌ صٜام١ قُٛر٠ ٜتدضز بٗا اإلْغإ ؾ٢ ؾن١ًٝ َٔ 

 ايؿنا٥ٌ.

شا نإ ا٭رب إعتدضاز ٕا ؾ٢ ايٛبٝع١ َٔ ايهُاٍ َٔ ايكٍٛ قاٍ بٔ ايكِٝ صٓ٘ اهلل: ٚسكٝك١ ا٭رب إعتعُاٍ اـًل اؾٌُٝ ، ٚهل

إٍ ايؿعٌ ) أ٣ إٔ اإلْغإ إسا تهًِ با٭رب ٫بز إٔ ٜٛٗض سيو ع٢ً عًٛن٘ ، ٚا٭رب إسا ٚٗض ؾ٢ ايغًٛى ٖشا ريٌٝ ع٢ً أرب 

 ايباطٔ ٚ ف٬ح ايكًب، ٚإٕ ٚٗض ق١ً ا٭رب ؾ٢ ايٛاٖض ٖشا ريٌٝ ع٢ً ؾغار ايباطٔ ٚؾغار ايكًب(.

ٚقٌٝ : ٖٛ ايه٬ّ اؾٌُٝ ايش٣ ٜرتى ؾ٢ ْؿػ عاَع٘ أٚ قاص٥٘ أثضٟا قٜٟٛا وًُ٘ ع٢ً إعتعارت٘ ٚاإلعتظار٠ َٓ٘ ٚإٌٝ إٍ 

 قانات٘ .

ٚقٌٝ : ٖٛ ا٭خش َهاصّ ا٭خ٬م ، ٚبعباص٠ أخض٣ ايٛقٛف َع إغتشغٓات )أ٣ َا وُز ق٫ٛ ٚؾع٬ ( َجٌ تعِٛٝ َٔ ؾٛقو  ٚايضؾل 

َْو; ي ُٜع٢ٛ عإٓا سك٘ " ٚ) يٝػ َٔ ٖٛ رٚ ُٜٛقض نبريْا ٫ٚ ٜضسِ فػريْا ٫ٚ  شيو قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " يٝػ َٓا َٔ مل 
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َٓا( ٖٓا تع٢ٓ )يٝػ ع٢ً ٖزٜٓا( ٭ٕ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ٖزٜ٘ أْ٘ نإ ٜضؾل َٔ رْٚ٘ َٚٔ ؾٛق٘ ٭ْ٘ نإ َعًُا نُا 

 أسغٔ تعًُٝا َٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ (.ؾ٢ سزٜح َعا١ٜٚ ) ٚاهلل َا صأٜت َعًُا 

ٜكٍٛ أٜنا بٔ ايكِٝ صٓ٘ اهلل : عًِ ا٭رب ٖٛ عًِ إف٬ح ايًغإ ٚاـٛاب ٚإفاب١ َٛاقع٘ ٚؼغٌ أيؿاٚ٘ عٔ اـٛأ ٚاـًٌ 

 ٖٚٛ ؽعب١ َٔ ا٭رب ايعاّ.

ُٜشُز ق٫ٛ ٚؾع٬، ٚبتعبري آخض ا٭خش َهاصّ ا٭خ٬م أٚ ايٛقٛف َع إغتشغٔ. )ٖشا ٖٛ تعضٜـ  ٚع٢ً ٖشا ؾا٭رب إعتعُاٍ َا 

 ا٭رب(.

 : ٌٖ ٖٓاى ع٬ق١ بٌ ا٭رب ٚايتأرٜب ٚ ايتأرب ؟ ع٪اٍ 

 ْعِ ، ٖٓاى ع٬ق١ بِٝٓٗ ؾٝتؿضع ايتأرٜب ٚ ايتأرب عٔ ا٭رب ،

َٔ ا٭رب أّ ٫ ؟ : َعٓاٙ ايتقضف اي٥٬ل ايش٣ ٜتؿل َع إض٠٤ٚ، ع٢ً عبٌٝ إجاٍ: يٛ إٔ صد٬ ٜأنٌ ؾ٢ ايؾاصع ؾٌٗ ٖشا ؾايتأرب 

ُٝٓٛض ٌٖ ا٭نٌ ؾ٢ ايؾاصع َٔ خٛاصّ إض٠٤ٚ أّ ٫ ، ؾكن١ٝ خٛاصّ إض٠٤ٚ ؽتًـ بإخت٬ف ايظَإ ٚإهإ، ؾُٔ إُهٔ إٔ ٜؾتٗض  ع

ُٜٓاقض ا٭رب ٫ٚ إض٠٤ٚ ، أَا بٌ ايٓاؼ إٔ ايٛعاّ ٚايؾضاب ؾ٢ ايؾٛاصع ٚايٛضقات يٝػ َٔ خٛاصّ إض٠٤ٚ ، ؾًٛ أنٌ أٚ ؽضب ؾٗشا ٫ 

 إٕ ا٭نٌ أٚ ايؾضب ؾ٢ ايؾٛاصع أٚ ايٛضقات َٔ خٛاصّ إض٠٤ٚ ؾٗشا ريٌٝ ع٢ً ق١ً ا٭رب.

٭ٕ يٝػ نٌ ؾٗٛ تعًِٝ ؾن١ًٝ َٔ ايؿنا٥ٌ َٚعاقب١ َٔ ىايـ سيو ع٢ً إعا٥ت٘ ، ٚمل ٜكٌ ٜعًُ٘ عًُا ٜٓتؿع ب٘  : أَا ايتأرٜب

َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ دضابٟا وٌُ عًُٟا نجريٟا ٚقًٌٝ ا٭رب بزيٌٝ أْ٘ ٜتٛاٍٚ ع٢ً ايعًُا٤ َج٬ ؾتذز ؽابا ؾ٢ بزا١ٜ  ، َتعًِ َ٪رب

طًب٘ ٜٚتعًِ قن١ٝ َٔ ايكناٜا ٜٚكٍٛ أخٛا ؾٝٗا َايو ٖٚشا قٍٛ ؽاس يًشٓؿٝ٘، نتب ٍ ؽاب ايعاّ إام٢ ٜكٍٛ ؾٝٗا بعزّ دٛاط 

ٜق٢ً ع٢ً ا٭صض ٭ٕ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٕا أعٔ َٚضض ف٢ً دايغا ع٢ً ا٭صض ،  ف٠٬ إضٜض ع٢ً ايهضع٢ ًٜٚظَ٘ إٔ

ؾكاٍ طإا أْ٘ ف٢ً دايغا ع٢ً ا٭صض ٫ هٛط ي٘ ايق٠٬ ع٢ً ايهضع٢ ٚقاٍ: ببزع١ٝ ايق٠٬ ع٢ً ايهضع٢ ٭فشاب ا٭عشاص، 

ح ٜٚعزٍ ٚفزص ْؿغ٘ قامٝا ع٢ً عًُا٤ ا٭١َ ٖٚشا ٖٚشا صأ٣ ْؿغ٘ عُٟٛٝا ٚإَاَٟا ٚع٘ ا٭١ُ٥ ؾداض ؾبزأ ٜؿغل ٜٚبزع ٚهض

يٝػ َٔ ع٤ٛ ا٭رب ٚإِا َٔ ق١ً ا٭رب ٭ٕ ايه٬ّ ؾ٢ ايكن١ٝ ٚاعع َٚا ٚعع ٖشٙ ا٭١َ ٫عُٝا ؾ٢ َغا٥ٌ اـ٬ف ٜغعٓا مٔ 

 ًٜٚظَٓا ايعٌُ ب٘ .

ُٜضبٝ٘ ٕٝضب٢ ٜ٪رب َٔ  ٕٝ٪رب ، ؾإسا  ُٚعُٝت إعاقب١ تأرٜبٟا ٭ْٗا تزعٛ إٍ سكٝك١ ا٭رب، ؾهٕٛ ا ؾٗشا ٕقًشت٘ ٖٛ ٚيٝػ ٕقًش١ ا

صأٜت غ١ًٛ َٔ ؽٝدو ؾافرب عًٝ٘ ٭ْ٘ ٜضٜز َقًشتو أْت، ؾٗٓاى َٔ ٜضٜز إٔ ٜأخش ا٭َٛص ببغاط١ ٫ٚ ٜضٜز إٔ ٜنػ٘ عًٝ٘ 
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َا مل  أسز يه٢ ٜشانض، يهٔ إض٤ وتاز إٍ نجري َٔ ا٭رب أَا ايعًِ ؾغٝأت٢ إٕ نإ فاسب ١ُٖ عاي١ٝ ٜٚغتٛٝع إٔ وقٌ

وقً٘ غريٙ ؾ٢ عٓٛات ٜغري٠ ، يشيو ؾايؾٝذ ىتقض َٔ عُض ايتًُٝش ؾٝذب ع٢ً ايتًُٝش أ٫ ٜظٖز ؾُٝا ٜكٛي٘ ايؾٝذ ٚإٕ 

ُٜظاسِ ايقػاص ؾ٢ فايػ ايعًِ ست٢ إ  نإ ٜعضؾ٘ ، ٖٚشا ْٛع َٔ أْٛاع ا٭رب ؾ٢ ايتًك٢ وًُو ع٢ً ايتٛامع، ؾاإلَاّ أٓز نإ 

ٚقاٍ ) ٚأْت إَاّ إغًٌُ تشٖب إٍ فايػ ايعًِ َٚا طيت ؼٌُ ايكًِ ٚاحملرب٠ ( قاٍ ) َع احملرب٠ بعض ايٓاؼ ْٗاٙ عٔ سايو 

ُٜؾاص إيٝ٘ بايبٓإ ٜٚكٛيٕٛ ٖشا ٖٛ إَاّ إغًٌُ صٓ٘ اهلل.  إٍ إكرب٠ ( ٚنإ اإلَاّ أٓز إَاّ ايزْٝا ٚنإ 

 

 : أْٛاع ا٭رب

 -ؾكاٍ بٔ ايكِٝ  ٚا٭رب ث٬ث١ أْٛاع :

 أرب َع اهلل عبشاْ٘ ٚتعاٍ .   -1

 أرب َع صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚؽضع٘ . -2

 أرب َع خًك٘ . -3

  ٚدٌ عظ اهلل َع ا٭رب : أ٫ٚ

 -ٖٚٛ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع :    

 فٝا١ْ َعاًَت٘ إٔ ٜؾٛبٗا ْكٝق١ ) أ٣ ٫ تأت٢ سضاَا أٚ تأت٢ سْٛب َٚعاف٢ ؾهٌ ٖشٙ ْكا٥ك ٚأعِٛ ٖشٙ ايشْٛب  إسزاٖا :

 ع٢ً اإلط٬م ايؾضى (

 فٝا١ْ قًب٘ إٔ ًٜتؿت إٍ غريٙ ) أ٣ ؾ٢ ايعٌُ ؾُٔ إيتؿت إٍ غري اهلل بكًب٘ ٚنً٘ اهلل إٍ ٖشا ايؾ٧ ، أَا َٔ  ايجا١ْٝ :

 دعً٘ ُٖ٘ ؾ٢ نٌ ؽ٪ْ٘ نؿاٙ اهلل نٌ َُٖٛ٘ ٚؾضؽ قًب٘ حملبت٘ ٚيغاْ٘ يشنضٙ ٚدٛاصس٘ يٛاعت٘ ( .تعًل باهلل عظ ٚدٌ ٚ

 فٝا١ْ إصارت٘ إٔ تتعًل َا ّكتو عًٝ٘ ) أ٣ إٔ اهلل عظ ٚدٌ ّكت ع٢ً ايعبز أؽٝا٤ ؾٝذب ع٢ً ايعبز إٔ تقٕٛ  ايجايج١ :

 ؾ٢ صما ايٓاؼ عد٘ عًٝ٘ اهلل ٚأعد٘ عًٝ٘ ايٓاؼ ْؿغ٘ َٔ إٔ ٜغدٛ٘ اهلل ٚيٛ عد٘ عًٝ٘ ايغاخٕٛٛ ، ؾُٔ أعد٘ اهلل

 َٚٔ اصم٢ اهلل ؾ٢ عد٘ ايٓاؼ صم٢ اهلل عٓ٘ ٚأصم٢ عٓ٘ ايٓاؼ ( .

ؾا٭رب َع اهلل سغٔ ايقشب١ َع٘ بإٜكاع اؿضنات ايٛاٖض٠ ٚايباط١ٓ ع٢ً َكتن٢ ايتعِٛٝ ٚاإلد٬ٍ ٚاؿٝا٤ ) أ٣ 

ُّا }، قاٍ تعاٍ :  هعٌ ْؿغ٘ هلل ؾ٬ تتشضى إ٫ ب٘ ٫ٚ تتهًِ إ٫ ب٘ َٝ ّٓا ٔق ٣ِ ٔرٜ َِٗغَتٔكٝ  ٕٙ ْٔٞ َصٚبٞ إ٢ٜي٢ ٔفَضا ََٖزا  ٞٔٓ ْٖ ٌِ إ٢ ٝق
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ٟٓٔٝؿا  َِ َس ٖٝٔ ١ٜ٤ً إ٢ِبَضا ُُِؾض٢ٔنٌ َٚ َٔ اٞي َٔ  َٕ ََا ٜنا َٚ َُ ََ َٚ  َٟ َٝا ََِش َٚ ُُْغٔهٞ  َٚ ٕٖ َف٬ٜٔتٞ  ٌِ إ٢ ٌُٔ ٝق ٘ٔ َصٚب اٞيَعاٜي ١ً َٚٔبَشٔي أتٞ ٔي  ُ٘ ٜو ٫ٜ َؽض٢ٜٜو ٜي

ٌُٔ ًٔ ُُِغ ٍُ اٞي ٖٚ َْٞا ٜأ َٜٚأ َِٔضُت    {ٝأ

اعتعُاٍ اـًل اؾٌُٝ ، ٚهلشا نإ ا٭رب إعتدضاز َا ؾ٢ ايٛبٝع١ َٔ ايهُاٍ ) أ٣ ايهُاٍ ايبؾض٣ ٚقز َات َٛت  ٚسكٝك١ ا٭رب

ايهُاٍ ايبؾض٣ ،ؾإٕ  ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ( َٔ ايكٍٛ إٍ ايؿعٌ ٚقز مت سنضٙ قبٌ سيو ، ؾا٭رب ٖٛ ايٛضٜل اإٛفٌ إٍ

اهلل عبشاْ٘ ٧ٖٝ اإلْغإ يكبٍٛ ايهُاٍ َا أعٛاٙ َٔ ا٭١ًٖٝ ٚاإلعتعزار ايت٢ دعًٗا ؾٝ٘ نا١َٓ ؾأهٜلُ٘ َٚه٤ٓ٘ ٚعٖضؾ٘ ٚ أصؽزٙ 

 ٚأصعٌ إيٝ٘ صعً٘ ٚأْظٍ إيٝ٘ نتب٘ إلعتدضاز تًو ايك٠ٛ ايت٢ أًٖ٘ بٗا يهُاي٘ إٍ ايؿعٌ.

  ٚدٌ عظ اهلل َع ٚإضعًٌ ا٭ْبٝا٤ أرب

 : ٌأرب ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع اهلل عظ ٚد 

ََا َطاَؽ اٞيَبَقُض }ٜكٍٛ دضت عار٠ ايكّٛ إٔ ٜشنضٚا ؾ٢ ٖشا إكاّ قٛي٘ اهلل تعاٍ عٔ ْبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سٌ أصاٙ 

ََا ٜطَػ٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع صب٘ بٗشٙ ; ْظيت ٖشٙ اٯ١ٜ ؾ٢ صس١ً اإلعضا٤ ٚإعضاز ، ٜقزصايعًُا٤ باب أرب ايٓب٢ {َٚ

اٯ١ٜ ، ؾُا ٚد٘ ا٭رب ؾ٢ ٖشٙ ا٭١ٜ ؟ أ٣ إٔ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا ايتؿت ١ّٓ ٜٚغض٠، ٖٚشا َٔ ا٭رب إسا 

َُداطب ايٓاؼ ٫بز إٔ ًٜتؿت إيِٝٗ ٫ ًٜتؿت عِٓٗ ١ّٓ ٫ٚ ٜغض٠  َُداطب ٫بز إٔ تتٛد٘ إيٝ٘، ٚإسا خاطب  خاطبو 

ٝٚت٘، ٚايه٬ّ  نجري عٔ أرب ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكز نإ ايٓب٢  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا نًِ أسز تٛد٘ إيٝ٘ بٝهً

 َع صب٘ عبشاْ٘ ٚتعاٍ .

 : ٌأرب عٝغ٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ َع صب٘ عظ ٚد 

ََا ٔؾ}ؾ٢ آٜات ْٗا١ٜ عٛص٠ إا٥ز٠ سٌ قاٍ يضب٘:    ُِ ًٜ ُ٘ َتِع َُِت ًٔ ُ٘ ٜؾٜكِز َع ًُٞت ُّ ... إ٢ٕ ٝنُٓت ٝق ْٖٜو ٜأَْت َع٤٬ َْٞؿٔغٜو إ٢ ََا ٔؾٞ   ُِ ًٜ ٫َٜٚ ٜأِع َْٞؿٔغٞ   ٞ

ُٝٛب ٕٝداطب ، ؾُٔ ُاّ {اٞيُػ ٚمل ٜكٌ مل أقٌ ٖٚشا أعًٛب ؾٝ٘ ْٛع َٔ اإلعرتاض َع ْٛع َٔ ايعظ٠ أٚ ْٛع َٔ ع٤ٛ ا٭رب َع ا

 ا٭رب إسا إتُٗو أسز تكٍٛ ) إٕ نٓت قًت٘ ؾكز عًُت٘( ٚهلل إجٌ ا٭ع٢ً .

 ـًٌٝ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغ٬ّ َع صب٘ :أرب ا 

ِٗٔزٜٔ اي٤}ؾ٢ قٛي٘ تعاٍ ع٢ً يغإ ْبٝ٘ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغ٬ّ  َٜ  َٛ ُٗ ٓٔٞ ٜؾ ًٜٜك َِٜغٔكٌ َٚاي٤ٔش ٔشٟ َخ َٚ  ٞٔٓ ُُ ٛٞٔع ُٜ  َٛ ُٖ َٚإ٢َسا  ٟ 

َِٜؾٔؿٌ   َٛ ُٗ َْٚمل ٜكٌ ٚإسا أََضم٢ٓ بايضغِ إٔ ايش٣ ٜبت٢ً بإضض ٖٛ اهلل َٚع سي {ََض٢ِمُت ٜؾ غب إضض إٍ ْؿغ٘ ٚيٛ و 

 أْ٘ قاٍ إٔ اهلل ٖٛ ايش٣ أَضم٢ٓ يٝػ ؾٝ٘ ع٤ٛ أرب ٚيهٔ نُاٍ ا٭رب إٔ ٜكٍٛ ٚإسا َضمت.



 

14 
 

  :ٍَٗا  }ٚاْٛض إٍ ن٬ّ اـنض عٔ ايغؿ١ٓٝ قا ِٕ ٜأٔعَٝب ًَٝػا  }ٕٚا تهًِ عٔ ايػ٬ٌَ قاٍ:  {ٜؾٜأَصرٗت ٜأ َِٜب  ِٕ ٜؾٜأَصاَر َصٗبٜو ٜأ

َُا  ُٖ َٚٔ ٖصٚبٜأُؽٖز  ١َُٟ َُا َصِس ُٖ َِٜغَتِدض٢َدا ٜنَٓظ ٕ اهلل عظ ٚدٌ ٖٛ ايش٣ أ( َع  ؾًُا تهًِ عٔ ايعٝب ْغب٘ إٍ ْؿغ٘ ) ؾأصرُت {وَٚ

أَضٙ ٖٚشا ؾٝ٘ أرب َع اهلل عظ ٚدٌ ، ٕٚا تهًِ عٔ اهلل عظ ٚدٌ َٔ فؿات٘ أْ٘ ٖٛ ايش٣ و٢ٝ ّٚٝت ٖٚٛ ايش٣ دعٌ 

 ) ؾأصار صبو ( ؾٓغب إؾ١٦ٝ إٍ اهلل عظ ٚدٌ َٚا قاٍ ؾاْتٛضت ست٢ ٜبًػا أؽزُٖا. ٖشٜٔ ايػ٬ٌَ ٜق٬ إٍ عٔ ايضؽز

  َصَؽّزا}ست٢ َ٪َٔ اؾٔ قايٛا ِِ ُٗ ِِ َصٗب ٢ٗ ِّ ٜأَصاَر ٔب َُٔ ٔؾٞ اٜ٭ِصض٢ ٜأ َِْزص٢ٟ ٜأَؽٙض ٝأص٢َٜز ٔب ْٖا ٫ٜ  صٜز ( َب٢ٓ ٕا مل ٜغ٢ُ ن١ًُ ) ٝأ{َٜٚأ

 بِٗ .ؾاعً٘ ٚمل ٜكٛيٛا َٔ أصار اهلل 

  ِّٝض٣ ٜؾٔكري }قٍٛ َٛع٢ عًٝ٘ ايغ٬ ِٔ َخ َٔ  ٖٞ َُا ٜأَْظٞيَت إ٢ٜي ْٚٞ ٔي ٍَ َصٚب إ٢  ٚمل ٜكٌ ٜا صب إ٢ْ دا٥ع ؾأطع٢ُٓ.{ٜؾٜكا

  ّ٢ٚ }قٍٛ ٜٛعـ عًٝ٘ ايغ٬ َٔ اٞيَبِز َٚ ََٚدا٤ ٔبٝهِ   ٢ٔ َٔ ايٚغِذ َٔ  ٞٔٓ َٔ َبٞ إ٢ِس ٜأِخَضَد َٜٚقِز ٜأِسَغ َٔ ؾًُاسا مل ٜكٌ اخضد٢ٓ   {... 

ُٜٔشنض إخٛت٘ َا ؾعًٛٙ َع٘ ؾٝكعٛا ؾ٢ سضز، ٚقاٍ ) ٢ٚاؾب ٚايغذٔ ؟ ٭ْ٘ تأرب ؾ٢ ا٭يؿاٚ ست٢ ٫  َٔ اٞيَبِز َٚ ( ََٚدا٤ ٔبٝهِ 

َٛٔتٞٚمل ٜكٌ ٚنٓتِ ؾكضا٤ ، ثِ قاٍ ) َٔ إ٢ِخ ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ ُٕ َب ٜٛا ِٝ ْٖظَؽ ايٖؾ ( ؾٗشا أرب عاٍ متاز إيٝ٘ ٫عُٝا ؾ٢  َٔٔ َبِعٔز ٜإٔ 

٦ِّٝا$ا، )َٔ نإ ٖٟٝٓا يٟٝٓا ع٬ٟٗ سضَ٘ اهلل ع٢ً ايٓاص( ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ طَٓٓ ِٕٜعُضٚٔف َؽ َٔ ا َٔ  ٖٕ ؾٓشٔ أسٛز  # ٫ٜ َتِشٔكَض

 إٍ ا٭رب أنجض َٓ٘ إٍ ايعًِ.

ًٝٛٞا ٔؾٞ }إسا إكقٛر إٔ ا٭رب َع اهلل ٖٛ ايكٝاّ بزٜٓ٘ ٚايتأرب بآراب٘ ٚاٖضٟا ٚباطٟٓا ٚاهلل عظ ٚدٌ ٜكٍٛ  ُٓٛٞا اِرُخ ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٜاٜأ

٢ِ ٜنآؾ١ٟ٤  ًٞ ٚيهٔ دعٌ نتاب اهلل  اؿهِأ٣ ؾ٢ اإلع٬ّ نً٘ ؾ٬ تأخش َا ٜعذبو ٚترتى َا ٫ ٜضٚم يو ، ؾ٬ ػعٌ ٖٛاى ٖٛ {ايٚغ

٢ٔ اٖتَدَش إ٢}ٚع١ٓ صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ٖ اؿهِ عًٝو ست٢ يٛ خايـ ٖٛاى  ََ َِٜت  َٚٔن٬ٟٜٝأَصٜأ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُٕ َع ُٙ ٜأٜؾٜأَْت َتٝهٛ َٛا َٖ  ُ٘ َٗ   {ٜي

َٚعضؾت٘ بزٜٓ٘ ٚؽضع٘ َٚا وب  –٫ٚ ٜغتكِٝ ٭سز ق٘ ا٭رب َع اهلل تعاٍ إ٫ بج٬ث١ أؽٝا٤ ) َعضؾت٘ أمسا٤ اهلل ٚفؿات٘ 

 ْٚؿػ َغتعز٠ ي١ٓٝ ١َٝٗٓ يكٍٛ اؿل عًُا ٚع٬ُ ٚسا٫( –َٚا ٜهضٙ 

  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ َع ا٭رب

ٖٚشا ٜع٢ٓ نُاٍ ايتغًِٝ ي٘ ٚاإلْكٝار ٭َضٙ ٚتًك٢ خربٙ بايكبٍٛ ايتقزٜل ، إس َٔ أفٍٛ ٚثٛابت ٗ اعتكار أٌٖ ايغ١ٓ 

َٜٔذُز}ٚاؾُاع١ ايتغًِٝ إًٛل ٭َض اهلل ٚصعٛي٘   ٫ٜ ِٖ ِِ ُث ُٗ َٓ ِٝ َُا َؽَذَض َب ُُٜٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ َٕ َسٖت٢َ  ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚصٚبٜو ٫ٜ  ِِ ٜؾ٬ٜ  ٢ٗ ٚٞا ٔؾٞ ٜأْٝؿٔغ

ُّا ًٝٔ ُُٛٞا َتِغ ًِّ َُٜغ َٚ َِٝت  ُٖا ٜقَن َٚ  {َسَضّدا 

  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب َع ا٭رب َٛاٖض َٔ
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٘ٔ }أ٫ ٜتكزّ بأَض ٫ٚ ْٗٞ ٫ٚ إسٕ ٫ٚ تقضف ست٢ ٜأَض ٖٛ   (1 ََٚصُعٛٔي  ٔ٘ ٤ً ٢ٟ اي ََٜز  َٔ ِٝ َُٛا َب ُٓٛا ٫ٜ ُتٜكٚز ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ ٕٖ َٜاٜأ َ٘ إ٢ ٤ً َٚاٖتٝكٛا اي

ًِٝٔ ُْٔٝع َع َ٘ َع ٤ً ٖٚشا باق٢ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ مل ٜٓغذ ; بعض ايٓاؼ ٜكٍٛ ٖشا ٗ سٝا٠ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ْكزّ  {اي

 ق٫ٛ ٫ٚ ؾع٬ ; ؾهٝـ ٖشا بعز َٛت٘ . أ٣ ٫ ْكز ّ ق٫ٛ ع٢ً عٓت٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 َٛا( َع٢ٓ ٫ تؿتاتٛا قاٍ فاٖز صٓ٘ اهلل : )٫ تكز 

  .ْ٘ٚٚقاٍ أبٛ عبٝز٠ تكٍٛ ايعضب : َا تكزّ بٌ ٜزٟ اإلَاّ ٚبٌ ٜزٟ ا٭ب أ٣ ٫ تعذًٛا با٭َض ٚايٓٗٞ ر 

  ٚقاٍ غريٙ:  ٫ تأَضٚا ست٢ ٜأَض ٫ٚ تٓٗٛا ست٢ ٢ٜٗٓ 

ٚٓو بضؾع ا٭صا٤ ايت٢ رخًت  َٔ ا٭رب َع٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أ٫ تضؾع ا٭فٛات ؾٛم فٛت٘ ؾإْ٘ عبب ؿبٛٙ ايعٌُ ; َا (2

ب٬ر إغًٌُ ٚتضؾع ع٢ً ع١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، إسا نإ صؾع ايقٛت قب٘ يًعٌُ ايت٢ َكقٛر َٓٗا تٜٛٛز َا 

 دا٤ ب٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ.

ِِ ٜنُزَعا٤ َبِعٔنٝهِ َبِع}أ٫ هعٌ رعا٥٘ نزعا٤ غريٙ  (3 َٓٝه ِٝ ٢ٍ َب ًٝٛا ُرَعا٤ ايٖضُعٛ  {ّنا٫ٜ َتِذَع

َٔ ا٭رب َع٘ أ٫ ٜغتؾهٌ قٛي٘ إِا ٜغتؾهٌ أقٛاٍ ٚآصا٤ ايضداٍ أٚ تغتؾهٌ اٯصا٤ ؾ٬ ٜعاصض قٛي٘ بكٍٛ أسز نا٥ٔ َٔ نإ  (4

فؿش١ نا١ًَ ٜتهًِ ؾٝٗا  55ٚا٭١ُ٥ ايهباص َج٬ )إكز١َ ايٓاؾع١ يًؾٝذ ا٭يبا٢ْ ٗ فؿ١ ف٠٬ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ( 

 ّٛ ٚأْ٘ ٫ هٛط إٔ ٜكزّ ق٫ٟٛ ع٢ً قٍٛ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. ايؾٝذ عٔ ايتعقب إشَ

نُاٍ ايتغًِٝ ي٘ ٚاإلْكٝار ٭َضٙ ٚتًك٢ خربٙ بايكبٍٛ ٚايتقزٜل رٕٚ إٔ ؼٌُ قٍٛ َعاصض ع٢ً قٛي٘ )َض٠ نٓت بتهًِ ٗ  (5

ٌ ٜٚا يٝت٘ نإ ٜتهًِ بأرب ، قاهلا َغأي١ طنا٠ ايؿٛض سنضت ا٭ري١ ؾدضز بعض إخٛآْا ٚقاٍ إٔ ايؾٝذ ٜكٍٛ ظٛاط إخضاز ايهٝ

"طنا٠ ايؿٛض َٔ صَنإ فاعٟا َٔ ُض أٚ ؽعري بهٌ ؽز٠ ٚنٌ غ١ًٛ ٚنأْ٘ ٜٓٗاْٞ إٔ أقٍٛ قٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : 

َا  صأٜهِ نٝـ ْضر ع٢ً أَجاٍ ٖ٪٤٫ ؟  ْبٌ ي٘ َٔ باب اؿذ١ ٚاإلعشاص إٍ اهلل ؾإٕ ٜناَبَض ؾ٬ ًَٜٛٔ إ٫ ْؿغ٘ ٚمٔ  أٚ بض"

 ؾعًٓا َا أَضْا اهلل ب٘(

  اـًل َع ا٭رب ثايجٟا:

ا٭ب ؾأْت تعاٌَ  ؾٗٛ َعاًَتِٗ ع٢ً اخت٬ف َضاتبِٗ َا ًٜٝل بِٗ َعاًَتو َع أفزقا٥و يٝػ َجٌ ن٬َو َع ايؾٝذ نشيو َع 

ايٓاؼ ع٢ً سغب َضاتبِٗ ؾهٌ َضتب١ بٗا أرب خال ؾُع ايٛايزٜٔ أرب خال ؾا٭ب ٖٛ صَا١ْ إٝظإ ٚا٭ّ يًرتب١ٝ ٚاإلؽؿام 

ٚا٭ب باإلْؿام يهٔ ا٭ب ي٘ ؽإٔ خال. َٚع ايعامل أرب آخض َٚع ايغًٛإ أرب ًٜٝل ب٘ َٚع ا٭قضإ أرب ًٜٝل بِٗ َٚع ا٭داْب 
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َع أفشاب٘ ٚس٣ٚ أْغ٘ َٚع اينٝـ أرب غري أرب٘ َع أٌٖ بٝت٘ ، نٌ إْغإ ؽاطب٘ َا ًٜٝل ب٘ . ٚيهٌ ساٍ أرب  أرب غري أرب٘

نٌ سٝاتو آراب ; يٮنٌ أراب ٚيًؾضب أراب ٚيًضنٛب ٚاـضٚز ٚايزخٍٛ آراب ٚيًتبٍٛ آراب ٚيًه٬ّ آراب ٚيًغهٛت ٚا٫عتُاع 

ٖٝٔ نٌ آراب ا٭فٌ ٗ سٝاتو نًٗا إٔ تهٕٛ َضتب١ٛ با٭ رب ; إس إٔ نٌ ؽ٧ تكّٛ بؿعً٘ ؾٝ٘ ُع١ٓ ; ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ب

 ؽ٧ ؾٝٗا ، ؾُٔ سقٌ ايغٓٔ ؾًٝشُز اهلل ع٢ً سيو َٚٔ مل وقًٗا ؾ٬ ًَٜٛٔ إ٫ ْؿغ٘ ٭ْ٘ ٖٛ ايش٣ ؾضٙ ٚققض ٗ ؼقًٝٗا. 

٘ٔ$:  ٜكٍٛ  َٜٚؾ٬ٜٔس  ٔ٘ ُٕ َعَعاَرٔت َٛا ِٓ ِٕٜض٤ٔ ُع ١ٝ٤ً .َٜٚأَرُب ا ٫َٜٚ  َٚٔق ٢ٌ اٜ٭َرٔب  ُِٔج َٚاٯٔخَض٠ٔ ٔب َٝا  ِْ ُِٝض ايٗز ًَٔب َخ َُا اِعُتِذ ٙٔ، ٜؾ َٛاص٢ ََٚب  ٔ٘ َٚٔت ُٕ َؽٜكا َٛا ِٓ ٘ٔ ُع ٜأَرٔب

١ٔ٤ً اٜ٭َرٔب ٢ٌ ٔق ُِٔج َٗا ٔب ُْ ََا ًَٔب ٔسِض ِٔ َسِبػ٢ ايَػا .اِعُتِذ َٔ  ُ٘ َْٖذ٢ َفأسَب ـَ  ِٝ ٢ٔ: ٜن ِٜ َٛأيَز َََع اي ِٛٝض إ٢ٜي٢ اٜ٭َرٔب  ِْ ِِ ؾٜا ٢ٗ ِٝ ًٜ ٌَ ٜأٞطَبٜكِت َع ص٢ ٔس

٢ّ َف َِٗز ُ٘ ٔب َٔ َفأسُب َُِتٔش ـَ ا ِٝ َٚإ٢ٞقَبا٫ٟ َع٢ًٜ ايٖق٠ٔ٤٬ ٜن  ٬ٟٜ٢ٚ ّٚ َتٞأ َََع اٝ٭  ٔ٘ ٢ٍ ٔب َٚاإل٢ِخ٬ٜ ٘ٔ ايٖقِدَض٠ٝ؟  ٔٝ َِ ََٚص  ُ٘ ٖٓاؼ٢ ٜي ََٚمِضٔب اي  ٔ٘ َََعٔت ِٛ

)قق١ دضٜر ايعابز(.      ٚتأٌَ أسٛاٍ نٌ ؽك٢ َٚؿرت ٚفرب نٝـ ػز ق١ً ا٭رب ٖٞ تؾاٖز ق١ً ا٭رب ٖٞ ايت٢  ] «ٔبايٜؿأسَؾ١ٔ

عاقت٘ إٍ اؿضَإ، ؾايٓاؼ را٥ُا ٜتذٓبْٛ٘ يك١ً أرب٘ ؾُٔ ايٓاؼ َٔ ٜتك٢ يؿشؾ٘ ٚبشا٠٤  يغاْ٘ أٚ َا ؽاب٘ سيو ؾإٕ سغٔ 

َِ  }٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚإتباع عٓت٘ بؿنٌ اهلل دٌ ٚع٬ ايكا٥ٌ ٗ نتاب٘  اـًل ٚا٭رب ٖٛ َكاّ ا٫قتزا٤ بضعٍٛ اهلل فً ًٞ ٫ٜ ٔع

َٓا  َُِت ٤ً ََا َع َٓا إ٤٫٢  َ٘ ٜن}ٖٚٛ ايكا٥ٌ {ٜي ٤ً ََٚسٜنَض اي َّ اٯٔخَض  ِٛ َٝ َٚاٞي  َ٘ ٤ً َِٜضُدٛ اي  َٕ َُٔ ٜنا ٠١َٓ يِّ ٠٠َٛ َسَغ ٘ٔ ٝأِع ٤ً ٢ٍ اي ِِ ٔؾٞ َصُعٛ َٕ ٜيٝه إٕ ؾ {ٔجرّياٜيٜكِز ٜنا

ٖشا ٖٛ َكاّ ايتدًل بأخ٬م ايؾضع اؿٓٝـ ٚتأرب بآراب اهلل ايت٢ أرب بٗا عبارٙ ٗ نتاب٘ ايهضِٜ ٚققز ب٘ ايضعٍٛ ايهضِٜ 

ِٛٔٝ}ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سٝح قاٍ اهلل عظ ٚدٌ ي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ْٖٜو ٜيَع٢ً ُخًٝل٣ َع ٚايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  .{َٚإ٢

َْٓ "ٖٛ ايكا٥ٌ :  َِ إ٢ ُٓٔ َّ اٜ٭ِخ٬م٢"ٚ ٗ صٚا١ٜ " اٜ٭ِخ٬م٢فاحل َُا ُبٔعِجُت ٝ٭َت ََٜهاص٢  َِ ُٓٔ َُا ُبٔعِجُت ٝ٭َت َْٓ ٚايغٝز٠ عا٥ؾ١ صم٢ اهلل عٓٗا  "إ٢

ٚفؿت خًل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكايت : "نإ خًك٘ ايكضإٓ"  أٚ " نإ قضآْا ّؾ٢ ع٢ً ا٭صض" ٚايه٬ّ ٗ سغٔ اـًل 

 ٌ وتاز رصاع١ ٚأص٣ إٔ ْزصؼ سغٔ اـًل بزٍ ا٭رب إؿضر. ٚا٭رب طٜٛ

َٗا  }٧ًَ باٯٜات اييت تزٍ ع٢ً َع٢ٓ ا٭رب نكٛي٘ تباصى ٚتعاٍ :  ايهضِٜ ٚايكضإٓ َٛأب ِٔ ٜأِب َٔ َُٝٛت  تتهًِ َعٗا ست٢  {َٚٞأُتٛٞا اٞيُب

تكتٓع أْٗا طٚد١ ٚبعز سيو قٛعت ايق١ً بٝٓو ٚبٝٓٗا ٫ تظاٍ أدٓبٝ٘ عٓو، ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َمَضَب أصٚع َجٌ نإ 

ٜتعاٌَ َع ٔتغع ْغ٠ٛ ٗ إٓ ٚاسز; عا٥ؾ١ صم٢ اهلل عٓٗا ؼه٢ ي٘ عٔ ايٓغ٠ٛ اي٬ت٢ تعاٖزٕ ع٢ً أ٫ ىربٕ َٔ أخباص 

َٓا ؾٝ٘ ٝأع٠ٛ . طٚدتو أٍٚ ايٓاؼ بو أطٚادٗٔ ؽ٦ٝا ٚتأت٢ ؼ ًٜ ه٢ يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٛ ٜغُع ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜؾ

 بإٔ تغُع هلا ٫ٚ تقزٖا. 
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٢ٕ ايٖضٔدِٝ}عٔ ا٭رب  ايكضإٓنُا دا٤ ٗ  - ٜٛا ِٝ َٔ ايٖؾ َٔ  ٔ٘ ١ً َٕ ٜؾاِعَتٔعِش ٔباي ت أرب َٔ آراب ايت٠ٚ٬; ؽب١ٗ قضأ{ٜؾإ٢َسا ٜقَضٞأَت اٞيٝكِضآ

 ؾعٌ َام٢ َعٓاٖا إسا ؽضعت ٗ ايكضا٠٤. 

َٜٔقٝؿٕٛ}ٚنكٛي٘ تباصى ٚتعاٍ  - َُا  ُِ ٔب ًٜ ُٔ ٜأِع َِْش  ١ٜ٦َٚٝ ُٔ ايٖغ َٞ ٜأِسَغ ٖٔ   {اِرٜؾِع ٔباي٤ٔتٞ 

- {ُٔ َٜٝكٛٝيٛا َع ِِ ٜإٔ  ُٗ َٓ ِٝ َِ َب َِٝشٝه ٘ٔ ٔي ََٚصُعٛٔي  ٔ٘ ٤ً ٌَ إ٢َسا ُرُعٛا إ٢ٜي٢ اي ٔٓ َٔ ٪ُُِ ٍَ اٞي ِٛ َٕ ٜق َُا ٜنا ْٖ ًُٔشٕٛإ٢ ُُٞؿ ُِ اٞي ُٖ ِٜٚي٦ٜٔو  َٚٝأ َٓا  َٜٚأٜطِع َٓا   {ِع

- {ٌُٔ ُُِغًٔ َٔ اٞي َٔ  ٞٔٓ ْٖ ٍَ إ٢ َٜٚقا ٌَ َفأيّشا  ُٔ ََٚع  ٔ٘ ٤ً ُٖٔ َرَعا إ٢ٜي٢ اي َٚ  ٫ِٟٛ ُٔ ٜق ِٔ ٜأِسَغ ََ اقضأٚا تؿغريٖا ... أسغٔ ايٓاؼ ق٫ٟٛ ع٢ً {َٚ

 ٕ ٜقٛؿٝ٘ بإٔ ٜبًؼ رٜٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ. اإلط٬م ِٖ ايزعاٙ ٖٚشا افٛؿا٤ َٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ يًزاع أ

ا٭ٜات نجري٠ ٗ ا٭رب َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚعًِ نشيو أرب اإلْغإ َع أخٝ٘ اإلْغإ ; َجٌ غض ايبقض عٓز رخٍٛ 

 ايبٝٛت َٚا ؽاب٘ سيو ٚا٭ري١ نجري٠. 

ٖٓاى أسارٜح نجري٠ ٗ ٖشا ايباب ، ٖهٔ لتظ٨ ع٢ً أَج١ً تٛبٝك١ٝ ٗ سٝا٠ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ   ايُغ١ٓنشيو 

أتٞ بؾضاب ؾؾضب َٓ٘ ، ٚعٔ ّٝٓ٘ غ٬ّ ، ٚعٔ ٜغاصٙ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -إٔ صعٍٛ اهلل عٌٗ بٔ ععز ايغاعزٟ ا٭رب ؾعٔ 

نأْ٘ ٜكٍٛ أؾعٌ َا  ا٭ؽٝاخ ، ؾكاٍ يًػ٬ّ : أتأسٕ يٞ إٔ أعٛٞ ٖ٪٤٫ ، ؾكاٍ : ٫ ٚاهلل ٜا صعٍٛ اهلل ، ٫ أٚثض بٓقٝيب َٓو أسزا 

 .ؽ٦ت 

٘ٔ َٚعًِٜٓعٔ أْػ بٔ َايو صم٢ اهلل " ِٝ ًٜ َٝٔز ايٓيب٢ٓ َف٢١ً اهلٝل َع ١ََٝ ٜيَتٞأُخُش ٔب َْٔت اٜ٭ ِٕ ٜنا أْٗا ناْت " ٚٗ صٚا١ٜ أخض٣ ٚايعبز إسا ُرعٞ  إ٢

 تٛٛف ب٘ ٗ طضقات إز١ٜٓ ست٢ تشٖب ب٘ إٍ آخض إز١ٜٓ ٚترتن٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚتشٖب" 

١ََ ٖٞ ايبٓت رٕٚ ايبًٛؽ ٭ٕ بعض ايٓاؼ تكٍٛ: نٝـ َا َػ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜز اَضأ٠ أدٓبٝ٘ ٚاؿزٜح ؟؟ ْكٍٛ  ٚا٭

ي٘ : " ٔخبت ٚخٔغ٦ت ، نٝـ تكٝػ ايبٓت ع٢ً إضأ٠ ايبايؼ ، َا َػ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜز اَضأ٠ أدٓبٝ٘ ق٘ َٚا فاسـ 

 ٜباٜع ايٓغا٤ بايه٬ّ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ.اَضأ٠ أدٓبٝ٘ ق٘ إِا نإ 

:" نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا أت٢ باب قَٛ٘ مل ٜغتكبٌ ايباب َٔ تًكا٤ عٔ عبز اهلل بٔ بؾض صم٢ اهلل عُٓٗا " قاٍ 

 ٚد٘ ٚيهٔ ٔبضنٓ٘ ا٭ّٔ أٚ ا٭ٜغض ٜٚكٍٛ ايغ٬ّ عًٝهِ ايغ٬ّ عًٝهِ "

; ٚيٮعـ بزأت أخاطب ايٓاؼ ْعٌِٖ َغأي١ ايضر ع٢ً اهلاتـ تأخش ٖشا اؿهِ؟ إغتأسٕ ًٜك٢ ايغ٬ّ أّ فاسب ايزاص، نٓت أقٍٛ 

ع٢ً قزص ؾُٗٗا  ٖٚشا أٜنا َٔ ايغ١ٓ ٚأيك٢ ايغ٬ّ أ٫ٟٚ، ٚيٛ ُعًِ ع١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكز نإ ٜأت٢ عٔ ٌّ ايباب 

 عًٝهِ ; ؾايشٟ ًٜك٢ ايغ٬ّ إغتأسٕ ٚيٝػ فاسب ايزاص.  أٚ ايؾُاٍ ٜٚكٍٛ ايغ٬ّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1347&idto=1348&bk_no=78&ID=745#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1347&idto=1348&bk_no=78&ID=745#docu
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 ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜعذب إٔ ٜزعٛا ايضدٌ بأسب ا٭مسا٤ إيٝ٘  -

 تؿعٌ ، ؾكاٍ ي٘ إ٢ْ صأٜت خضدت َع دضٜض بٔ عبز اهلل ايبذًٞ ٗ عؿض ؾهإ ىزَين  ؾكًت ي٘ ٫: قاٍ عٔ أْػ بٔ َايو 

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؽ٦ٝا  أيٝت أ٫ أفشب أسزا َٓ٘ إ٫ خزَت٘ ". أصار إٔ ىزّ ا٭ْقاص ـزَتِٗ ا٭ْقاص تقٓع ٫بٔ صعٍٛ اهلل

 يضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  

َْاّصا  }ٗ قٛي٘ تعاٍ  قاٍ فاٖز  ِِ ًٔٝٝه ِٖ َٜٚأ  ِِ قاٍ : "أٚفٛا أْؿغهِ ٚأًٖٝهِ بتك٣ٛ اهلل ٚأربِٖٛ " نُا قاٍ ابٔ عباؼ {ٝقٛا ٜأْٝؿَغٝه

 : "عًُِٖٛ ٚأربِٖٛ " ٚنشيو قاٍ : عًٞ

 ُع٦ٌ اؿغٔ ايبقضٟ صٓ٘ اهلل عٔ أْؿع ا٭رب ؾكاٍ : "ايتؿك٘ ٗ ايزٜٔ ٚايظٖز ٗ ايزْٝا ٚإعضؾ١ َا هلل عًٝو "

ب قاٍ وٞ بٔ َعاس: "َٔ تأرب بأرب اهلل عاص َٔ أٌٖ قبت٘ ؾإسا أسبو اهلل ؾٓعِ ايعبز أْت" ٜٓارٟ دربٌٜ عًٝ٘ ايغ٬ّ إٔ أس

 ؾ٬ْٟا.. عٌ ْؿغو ٖشا ايغ٪اٍ ٌٖ ْار٣ اهلل تباصى ٚتعاٍ بامسو ٗ ايغُا٤. 

قاٍ عبز اهلل بٔ إباصى: "َٔ تٗإٚ با٭رب عٛقب عضَإ ايغٓٔ َٚٔ تٗإٚ بايغٓٔ عٛقب عضَإ ايؿضا٥ض َٚٔ تٗإٚ 

 بايؿضا٥ض عٛقب عضَإ إعضؾ١" أ٣ َعضؾت٘ باهلل تباصى ٚتعاٍ. 

 ٔ بكًٌٝ َٔ ا٭رب أسٛز َٓا إٍ نجري َٔ ايعًِ"  ٚقاٍ أٜنا : "م

ًَٔشٟا ٚأَرَبو رقٝل" إًض عباص٠ ؽ٧ ٜنب٘ ايزقٝل يٛ طار يؿغز ٚيٛ ٜقٌ ؿضّ اإلْغإ َٔ أنً٘.   ٚطبعا نُا قاٍ غريٙ : "يٝهٔ عًُو 

 أطًب ايعًِ ٚأطًب ا٭رب ؾبا٭رب تقٌ إٍ ايعًِ ٫ٚ تهٔ سؾٜٟٛا

٤ ٗ قن١ٝ َٔ ايكناٜا ٚيهٓ٘ قًٌٝ ا٭رب ؾٗشا ٫ ٜٓؿع٘ عًُ٘ . ؾكز قضأت أعاخ يبعض ا٭خ٠ٛ ؾ٬ٕ وؿٜ نٌ أقٛاٍ ايعًُا

 ق١ٜٛ دزا ٚيهٔ يغاْ٘ َٔ أعٛأ َا صأٜت ٗ سٝات٢ ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مل ٜهٔ ؾاسؾٟا ٫ٚ بش٨. 

 ٟٗ َِٚصٔر َِٗض ٍَ ٜأُبٛ َسٞؿك٣ ايٗغ ُ٘ اهلٝل-ٜقا َُ ُٔ اٜ٭َرٔب ٔؾ: $-َصٔس ٢ُٔسِغ ٢ٔ اٜ٭َرٔب ٔؾٞ ايَبأط ُٕ ُسِغ َٛا ِٓ ٖٔض٢ ُع ٤ٛا ُٔ ايٗقِشَب١ٔ  .ٞ اي َََع اهلٔل ُسِغ ؾٜاٜ٭َرُب 

َٝا٤ٔ َٚاٜؿ  ٢ٍ َٚاإل٢ِد٬ٜ  ٢ِ َُٞكَتَن٢ ايٖتِعٛٝ ١َٔٓ َع٢ًٜ  َٚايَبأط َٖٔض٠ٔ  ٤ٛا ُ٘ ٔبإ٢ٜٜكاع٢ اٜؿَضٜنأت اي  «َََع

٠ أٚ بٌ سغٔ اـًل ٚإعا٬َت ٚايعكٝز٠ ، ؾُٔ نإ عٓزٙ دظ١ٝ٥ ؾٝٗا ٚيشيو ايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ بٌ ا٭رب ٚايعكٝز

خًٌ َٔ ا٫عتكار نإ عٓز خًٌ ٗ عًٛنٝات٘ ؾإسا صأٜت صد٬ ٜعق٢ اهلل دٌ ٚع٬ ؾاعًِ إٔ اعتكارٙ ؾٝ٘ خًٌ ٚإسا صأٜت صدٌ ع٧ 

 ا٭خ٬م أعًِ سيو . ؾٗٓاى اصتباٙ ٚثٝل بٌ ايعكٝز٠ ٚبٌ ا٭خ٬م.

 قاٍ بعنِٗ أيظّ ا٭رب ٚاٖضا ٚباطٓا ؾُا أعا٤ أسز ا٭رب ٗ ايٛاٖض إ٫ عٛقب ٚاٖضا َٚا أعا٤ أسز ا٭رب باطٓا إ٫ عٛقب باطٓا. 
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ٚقٌٝ ا٭رب ٗ ايعٌُ ع١َ٬ قبٍٛ ايعٌُ. تتأرب ٗ عًُو ; َج٬ نٓت َ٪ربا َع ؽٝدو أعًِ إٔ اهلل ٚؾكو هلشا ا٭رب َع٘ 

 شا ايعًِ. ؾتغتؿٝز َٓ٘ ؾرتطم ايعٌُ بٗ

 قابًت أخاى بٛد٘ طًل; ع١َ٬ قبٍٛ ٗ ايعٌُ نْٛو تتعاٌَ با٭رب ؾٗشا قبٍٛ ٗ باب ا٭رب.

  با٭رب ا٫يتظاّ ؾٛا٥ز 

 ُٜقؿ٢ عًٛى ايؿضر َا ٜؾٝٓ٘ ٜٚٓتكق٘  -1

 هعٌ ايٓاؼ ٜتش٥ًٕٛ باحملاَز ٚإهاصّ ٜٚبتعزٕٚ عٔ إٓاقك -2

 هعٌ اإلْغإ ورتط عٔ اـٛأ ٚ ٜتشض٣ ايقٛاب ٜٚٗشب ا٭خ٬م ٜٚقًض ايعارات  -3

 وكل ا٫يتظاّ با٭رب ايٛسز٠ ٗ ايتًك٢ ٚايتعًِ ؾًٛ تأربت بآراب اإلع٬ّ يهٓت َٔ ايؿا٥ظٜٔ -4

 

اإلَاّ ايبداصٟ صٓ٘ اهلل  ْبزأ إٕ ؽا٤ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٗ نتاب فشٝض ا٭رب إؿضر ٚقًٓا إٔ نتاب ا٭رب إؿضر يإلَاّ ايعًِ

تعاٍ، قًٓا إٔ نتاب ا٭رب إؿضر غري نتاب ا٭رب ايشٟ ٗ ايقشٝض ; ؾًِ ٜؾرتٙ ؾٝ٘ اإلَاّ ايبداصٟ َا اؽرتط٘ ٗ فشٝش٘ ، 

يشيو دا٤ ايؾٝذ ا٭يبا٢ْ صٓ٘ اهلل َٚٝظ بٌ فشٝض ايهتاب ٚمعٝؿ٘ ٚمٔ إٕ ؽا٤ اهلل تعاٍ ْتقز٣ يؾضح َا فض َٔ سزٜح 

 ٗ ٖشا ايهتاب  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓيب

 

 ﴾ سغٟٓا بٛايزٜ٘ اإلْغإ ٚٚفٝٓا ﴿ تعاٍ قٛي٘ باب   

 

َٜٚقَن٢ َصٗبٜو ٜأ٤٫ َتِعُبُزٚٞا }ٖٓا أَض اهلل تباصى ٚتعاٍ باإلسغإ إٍ ايٛايزٜٔ بعز اؿح ع٢ً ايتُغو بتٛسٝزٙ نُا قاٍ عبشاْ٘ : )

 ٢ٔ ِٜ َٛأيَز َٚٔباٞي  ُٙ ٜٖا ّْاإ٤٫٢ إ٢ ( ٚاإلسغإ إٍ ايٛايزٜٔ ْٛضٟا ٭ُْٗا عبب يٛدٛر اإلْغإ ٗ ٖشٙ اؿٝا٠ ٚهلُا غا١ٜ ايرب {إ٢ِسَغا

ٚاإلسغإ; ؾاإلسغإ نً٘ ٫بز إٔ ٜقضف إيِٝٗ ٭ٕ ايٛايز ٜكّٛ برتبٝتو ٚاإلْؿام عًٝو ٚا٭ّ تكّٛ باإلؽؿام عًٝو ، ٖٚشٙ 

نُا عٓز إقٓـ ٗ نتاب ا٭رب ٚنُا عٓز َغًِ ٗ فشٝش٘ ٚسيو إٔ ٝأَ٘ سًؿت أ٫   "ععز بٔ أب٢ ٚقال"اٯ١ٜ ْظيت ٗ 

تهًُ٘ أبزٟا ست٢ ٜهؿض بزٜٓ٘ ٫ٚ تأنٌ ٫ٚ تؾضب ست٢ ٜهؿض ععز بٔ أب٢ ٚقال صم٢ اهلل عٓ٘ ٚأصماٙ بزٜٓ٘ ، ؾكايت ي٘: "طعُت 

ععز : "َٜهَجت ث٬ثٟا ٫ تأنٌ ٫ٚ تؾضب ست٢ ٝغؾ٢ عًٝٗا إٔ اهلل ٚفاى بٛايزٜو ٚأْا أَو ٚأْا آَضى إٔ ترتى رٜٔ اإلع٬ّ ، قاٍ 
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َٔ اؾٗز ; َٔ ايتعب ٚإؾك١، ؾكاّ ابٔ هلا ٜكاٍ ي٘ ُعُاص٠ؾغكاٖا ، ؾذعًت تزعٛا ع٢ً ععز " ٭ْ٘ َا مسع ن٬َٗا ؾأْظٍ اهلل عظ 

ََٖزاٜى َع٢ً ٜإٔ ُتِؾ}( ٚقاٍ ٗ آ١ٜ :)﴾ٚٚفٝٓا اإلْغإ بٛايزٜ٘ سغٟٓا ﴿ٚدٌ ) َُا َٚإ٢ٕ َدا ُٗ ِٛٔع ِْ ٜؾ٬ٜ ُت ًٞ ٘ٔ ٔع َِٝػ ٜيٜو ٔب ََا ٜي ض٢ٜى ٔبٞ 

ََِعُضٟٚؾا َٝا  ِْ َُا ٔؾٞ ايٗز ُٗ  (. {ََٚفأسِب

"ؾ٬ طاع١ ٕدًٛم ايٛايز أٚ ايٛايز٠ إسا أَض ابُٓٝٗا بأَض ٖٚشا ا٭َض ؾٝ٘ َعق١ٝ هلل تباصى ٚتعاٍ ٫ هٛط ي٘ إٔ ٜغُع ن٬َُٗا 

 ُٖا أَض اهلل عظ ٚدٌ باإلسغإ إيُٝٗا َع نؿضُٖا.َٚع سيو ست٢ َع نؿض ٗ َعق١ٝ اـايل"

 "٫بعض ا٭بٓا٤ ٜض٣ أباٙ َج٬ٟ ؾاعكٟا ؾرتاٙ ٜتٓهض ٚتتٓهض ب٘ ا٭صض ٜٚعق٢ أباٙ،  ْكٍٛ ي٘ : "

أٔطع٘ ٗ إعضٚف ٚيعًو تزعٛا ي٘ رع٠ٛ فاؿ١ ٚفارق١ تقارف ٚقتٟا َغتذاب ؾٝ٘ ايزع٠ٛ ؾتزعٛا اهلل تباصى ٚتعاٍ ي٘ 

 ح فزصٙ يًٗزا١ٜ ، َع نؿضٙ َٚع ٔؾغك٘ أَض اهلل عظ ٚدٌ ي٘ باإلسغإ إيٝ٘. ؾٝٗزٜ٘ ٜٚؾض

ٚقايت إٕ أ٢َ أتت٢ٓ صاغب١ أؾأفًٝٝٗا؟؟  إٔ أمسا٤ بٓت أب٢ بهض صم٢ اهلل عٓٗا عأيت ايٓيب ٚاؿزٜح ايش٣ عٝأت٢ إٕ ؽا٤ اهلل 

 َع نؿضٖا َٚع ؽضنٗا أَضٖا ٔبٔقًٜتٗا ٭ٕ سل ايٛايزٜٔ عِٛٝ بعز سل اهلل تباصى ٚتعاٍ. قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : " ْعِ " 

  ؟ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِؼ/ ٌٖ سل ايٛايزٜٔ ٜكزّ ع٢ً ع١ٓ ايٓيب 

ّْا}٭ٕ بعض ايٓاؼ ٜأخش بايٛاٖض ٜكٍٛ " ٢ٔ إ٢ِسَغا ِٜ َٛأيَز َٚٔباٞي  ُٙ ٜٖا ٜٖاٙ { َٜٚقَن٢ َصٗبٜو ٜأ٤٫ َتِعُبُزٚٞا إ٤٫٢ إ٢ " ٚمل ٜكٌ " أ٫ تعبزٚا إ٫ إ٢

 ٚٚتتبعٛا صعٛي٘"... ٖشا ؾِٗ ثكٌٝ .. ٕا ؟؟ 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٭ٕ َٔ عبار٠ اهلل تباصى ٚتعاٍ تٛسٝز ايٛضٜل إيٝ٘ )ايٛضٜل إ٪ر١ٜ يعبارت٘ عبشاْ٘ ( ٜٚهٕٛ ٗ إتباع ايٓيب 

  ٚعًِ

زخٌ ا٭َض بإتباع ايغ١ٓ ٗ ا٭َض بايتٛسٝز ٭ْٓا َا عضؾٓا اهلل تباصى ا٭َض بايتٛسٝز ٚادب ، ا٭َض بإتباع ايغ١ٓ ٚادب أٜنا ٜٚ

 ٚتعاٍ إ٫ عٔ طضٜل ا٭ري١ ايؾضع١ٝ ٚا٭ري١ ايه١ْٝٛ 

 : ا٭ري١ ايؾضع١ٝ

)ٖٞ ايهتب اييت أْظهلا اهلل تباصى ٚتعاٍ ع٢ً ايضعٌ ٚأعِٛ ايهتب ع٢ً اإلط٬م ٖٛ نتاب اهلل تباصى ٚتعاٍ ( ؾؿٝٗا أْظٍ اهلل 

 صى ٚتعاٍ ع٢ً صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أمسا٥٘ ٚفؿات٘ عبشاْ٘ ٚتعاٍ. تبا

ؾًٛ تعاصض أَض ايٛايز أٚ ايٛايز٠ َع نتاب اهلل عظ ٚدٌ ٚع١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أقزّ ايهتاب ٚايغ١ٓ ٫ٚهٛط إٔ ْكزّ 

َُآ ٝأفٍّ}قٍٛ ايٛايزٜٔ ٚيهٔ َع ايًٛـ بُٗا ٫ اْٗضُٖا ) ُٗ ّّا ٜؾ٬ٜ َتٝكٌ ي٤ ٫ِٟٛ ٜنض٢ َُا ٜق ُٗ َٚٝقٌ ي٤ َُا  ُٖ َِٗض ِٓ  ({٫َٜٚ َت
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ُ٘ "٭ُْٗا نُا سنضْا عبب ٚدٛرٙ َْ ٤ِٕٞ إ٫٢ َؽا ِٔ َؽ َٔ ُْظ٢َع   ٫َٚ  ، ُ٘ َْ ٤ِٕٞ إ٫٢ َطا َٕ ايض٢ٓٞؾُل ٔؾٞ َؽ ؾًٛ تضؾكت بُٗا يهإ أٍٚ ; أْت  " ََا ٜنا

٢ِٗ ا٭ب إغأي١.   تتهًِ َع٘ به٬ّ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٚن٬ّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜؾ

َاطاٍ بعض ا٭با٤ ٜضؾنٕٛ قن١ٝ ايًش١ٝ َج٬ ٭بٓا٥ُٗا أٚ قن١ٝ اؿذاب يًبٓت ع٢ً ايٓٛض يٮع٬ّ إؾٛـ ؾبعض ا٭با٤ 

ُٜغتٗظأ  ٜتعٓت َع ابٓ٘ أٚ بٓت٘ ؾ٢ طاع١ اهلل عظ ٚدٌ ،ٚؾ٢ ٌٚ ٖشٙ ايؿً أفبض ايزٜٔ غضٜب ٚايُغ١ٓ أفبشت بزع١ ٚايٛاع١ 

 بٗا ٚإعق١ٝ تٓؾض ٚتؾتٗض ٚع٘ إغًٌُ ٫ٚ إْهاص ٚايؿغار ٜٓؾض ٚايؿغل ٜهجض ٫ٚ إْهاص ْٚعٛس باهلل َٔ اـش٫ٕ

 ايضؾل بُٗا إسٕ طاع١ ايٛايزٜٔ َكٝز٠ بٛاع١ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٚيٝغت ع٢ً اإلط٬م َع

داصز ايقشٝض قاٍ ععز : " ٚاهلل يٛ إٔ يو َا١٥ ْؿػ خضدت ْؿغا ْؿغا َا ٗ صٚا١ٜ أخض٣أّ ععز أصارت إٔ تضرٙ عٔ رٜٓ٘ ؾأَب٢ ; 

 (﴾ٚٚفٝٓا اإلْغإ بٛايزٜ٘ سغٟٓا  ﴿)تضنت ٖشا ايزٜٔ" ؾأْظٍ اهلل 

 ؾأٚف٢ اهلل اإلْغإ بٛايزٜ٘ إٔ وغٔ إيُٝٗا ٚيٛ نإ ناؾضٜٔ ؾإٕ نإ عافٌٝ ؾاإلسغإ إيُٝٗا َٔ باب أٍٚ. 

 / أَضْا اإلْغإ إٔ وغٔ إٍ ٚايزٜ٘. ﴾ٚٚفٝٓا اإلْغإ بٛايزٜ٘ سغٟٓا  ﴿َٚع٢ٓ 

 

 ا٭ٍٚ اؿزٜح

قاٍ: سزثٓا فاسب ٖشٙ ايزاص ٚأَٚأ بٝزٙ إٍ راص عبز اهلل عٔ أبٞ عُضٚ ايؾٝباْٞ ٗ ايهتاب ايعاّ  (1)ٗ ايقشٝض ،صقِ  (1) صقِ

قاٍ: عأيت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٟ ايعٌُ أسب إٍ اهلل عظ ٚدٌ قاٍ: "ايق٠٬ ع٢ً ٚقتٗا ". قًت ثِ أٟ ؟ قاٍ: ثِ "بض 

 .ايٛايزٜٔ " قًت ثِ أ٣ ؟ قاٍ: ))ثِ اؾٗار ٗ عبٌٝ اهلل(( قاٍ: سزثين بٗٔ ٚيٛ اعتظرت٘ يظار٢ْ

 

 ٗ ٖشا اؿزٜح ١ًْ َٔ ايؿٛا٥ز ايع١ُٝٛ 

ٖٓا ٜكٍٛ أبٛ عُضٚ ايؾٝباْٞ قاٍ : سزثٓا فاسب ٖشٙ ايزاص ٚأَٚأ بٝزٙ إٍ راص عبز اهلل )راص عبز اهلل بٔ َغعٛر صم٢ اهلل عٓ٘( 

 ٚؾٝ٘ ا٭نتؿا٤ باإلؽاص٠ إؿ١ُٗ عٔ ايتقضٜض بقاسب ٖشٙ ايزاص ،ؾُاسا سزثِٗ عبز اهلل بٔ َغعٛر؟؟ 

 َٔ ايؿٛا٥ز/ 

تٓاؾػ ايقشاب١ صم٢ اهلل عِٓٗ ع٢ً اـري، َا تٓاؾػ ايقشاب١ ق٘ ع٢ً ايزْٝا ، ناْت خًـ ٚٗٛصِٖ ، نإ ايتٓاؾػ ع٢ً  (1

 ا٭خض٠ عًِٝٗ صمٛإ اهلل تباصى ٚتعاٍ 
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 إغابك١ إٍ ايرب ناْٛا ٜتغابكٕٛ إٍ اـريات ، ناْٛا ٜضٜزٕٚ َا عٓز اهلل تباصى ٚتعاٍ.  (2

ايغُٛ ٗ طًب ا٭عُاٍ ايقاؿ١، ٜغأٍ َا ٖٛ ايعٌُ ايش٣ وب٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٜٚكضب٘ إٍ اهلل عظ ٚدٌ . نٌ ا٭عُاٍ  (3

ايقاؿ١ وبٗا اهلل تباصى ٚتعاٍ أَا أعُاٍ ايؾض ٜبػنٗا اهلل تباصى ٚتعاٍ ٫ٚ وبٗا. ٚيهٔ ٕاسا خًك٘ اهلل ؟ اهلل عظ 

"ٚايؾض ًل ايؾض َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ َقاحل ٚيشيو ايٓيب  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ دٌ مل ىًل ايؾض ؽضا قنا ٚيهٔ خ

أ٣ يٝػ َٔ أؾعايو ٚيهٓ٘ َٔ َؿع٫ٛت٘ أ٣ َٔ كًٛقات٘، خًك٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ أصارٙ نْٟٛا ٚيهٓ٘ مل وب٘ يٝػ إيٝو" 

قاحل ، يشيو إ٪َٔ سضٜك رَٚا إٍ إٔ عبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾايؾض يٝػ ؽضا قنا ٚيهٔ ؾٝ٘ َٔ اـريَا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ إ

 ٜغُٛ بٓؿغ٘ يًٛب ا٭عُاٍ ايت٢ تكضب٘ َٔ صب٘.  

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚنشيو ع٪اٍ ايقشاب١ عٔ دٛاَع إغا٥ٌ ايٓاؾع١ ٗ أَض رٜٓ٘ ٚرْٝاٙ ، ٖٓا عبز اهلل بٔ َغعٛر ٜغأٍ ايٓيب  (4

أٟ ايعٌُ أسب إٍ اهلل ؟ ٖٚٓا يٛٝؿ١ ٕاسا ٜغأٍ؟ ست٢ ٜكّٛ بؿعً٘ ؾٝتكضب إٍ اهلل تباصى ٚتعاٍ َا وب ، ٚيشيو ٚعًُ

قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "إٕ أسب ايه٬ّ إٍ اهلل عبشإ اهلل ٚاؿُز هلل ٫ٚ إي٘ إ٫ اهلل ٚاهلل أنرب" َا ٜنضى بأٜٗٔ 

 . هلل تباصى ٚتعاٍ ؾإ٪َٔ سضٜك ع٢ً إٔ ٜؿعٌ َا وب٘ صب٘ ٜٚضماٙ بزأت ، ؾٗٓاى أعُاٍ قبٛب١ إٍ ا

ٚنجريا َا نإ ايقشاب١ صمٛإ اهلل عًِٝٗ ٜغأيٕٛ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ أؽٝا٤ ،ؾٗشا ا٭عضابٞ  ٚايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

ف٢ً اهلل إيٝ٘ ٚأَغو بظَاّ ْاق١ ايٓيب ٚعًِ  نإ ع٢ً ْاقت٘ ٚع٘ ايقشاب١ ِٖٚ ؾ٢ اؿر ٚقاٍ أٜٔ قُز؟ ؾأؽاصٚا ي٘ ؾشٖب 

بغ٪اٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ ي٘ ٜا صعٍٛ اهلل : "أخربْٞ بعٌُ ٜزخ٢ًٓ اؾ١ٓ ٜٚباعز٢ْ عٔ ايٓاص" أعذب  عًٝ٘ ٚعًِ

 ف٢ً اهلل ايضدٌ ٭ْ٘ أٚدظ ٗ ايعباص٠ ٚطًب ؽ٦ٟٝا عُٟٛٝا دزٟا ٭ٕ ايٓاؼ سٍٛ اؾ١ٓ ٜزْزْٕٛ ٜٚٗضبٕٛ َٔ ايٓاص ،ؾكاٍ ايٓيب

ُٚؾل ٖٚز٣، أ٣ ٖز٣ إٍ ايغ٪اٍ ايش٣ إدابت٘ يٛ أقاّ بؿعٌ َا أداب٘ ب٘ يهإ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ، ؾكاٍ ايٓب٢ ف٢ً  عًٝ٘ ٚعًِ  : يكز 

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِ" إٔ تعبز اهلل ٫ٚ تؾضى ب٘ ؽ٦ٝا ٚإٔ تق٢ً ايقًٛات اـُػ ٚإٔ تقٌ ايضسِ ، ٚرع ايٓاق١ "

ٔ عبز اهلل ٚقاٍ :" ٜا صعٍٛ اهلل قٌ ٗ اإلع٬ّ ق٫ٛ أتؾبح ب٘ ٫ أعأٍ عٓ٘ أسزٟا غريى" صدٌ آخض نُا ٗ ايبداص٣ سزٜح ب

 ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " قاٍ آَٓت باهلل ثِ اعتكِ ". 

ٞٓ ٚقز نرب ع٢ٓ ؾأخرب٢ْ بعٌُ أتؾبح ب٘ ؾكاٍ ٫  ٚ صدٌ نبري ٜغأٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : "إٕ ؽضا٥ع اإلع٬ّ نجضت عً

 ٜظاٍ يغاْو صطبٟا بشنض اهلل ". 
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ؾٗٓا ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أداب ايغا٥ًٌ بأنجض َٔ ع٪اٍ ، ؾٌٗ ٖٓاى عٌُ ٜتؿامٌ عٔ عٌُ ؟؟ ْعِ ، ٖٚٓاى أعُاٍ 

َتغا١ٜٚ ا٭دض ،ٚيهٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أداب نٌ إْغإ َا ًٜٝل ب٘ ٚسيو ٜتؿاٚت ع٢ً سغب ساٍ نٌ ؽدك ٚع٢ً 

ايظَإ ٚإهإ، ؾٗٓاى ؽدك قز ٜهٕٛ قز نرب عٓ٘ ٚيٛ ري٘ ايٓب٢ ع٢ً بض ايٛايزٜٔ قز ٫ ٜهٕٛ ي٘ ٚايزٜٔ ؾًٔ ٜهٕٛ سغب ساٍ ٚ

ي٘ ٚقع عٓزٙ ، ٚنشيو إٕ أَضٙ باؾٗار ٖٚٛ نبري يٝػ عًٝ٘ سضز ؾ٢ تضى اؾٗار ؾايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ داٚب٘ َا 

ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بأسب ا٭عُاٍ ايق٠٬ ؾ٢٣ ٚقتٗا ٖٚهشا ، ٜتٓاعب َع ؽدق٘،أَا عبز اهلل بٔ َغعٛر داٚب٘ 

ٚيغؿٝإ بٔ عبز اهلل قاٍ "قٌ آَٓت باهلل ثِ اعتكِ " ٚسٖب إيٝ٘ صدٌ آخض ؾكاٍ ٜا صعٍٛ اهلل ع٢ٓٛ قاٍ ي٘ " ٫ تػنب " ٭ٕ 

ؽدال ٚا٭َانٔ ،ؾُٔ إُهٔ إٔ تٓؾض ايٓب٢ ص٤اٙ غامبا ؾهإ إٓاعب ي٘ إٔ ٜٓٗاٙ عٔ ايػنب ،ؾإٛع١ٛ هب إٔ تهٕٛ سغب ا٭

ن٬َا بٌ عٛاّ إغًٌُ تهٕٛ يبعنِٗ ؾت١ٓ ،ؾٮٕ ُتشزخ ايٓاؼ سزٜجٟا ٫ تبًػ٘ عكٛهلِ ٜهٕٛ يبعنِٗ ؾت١ٓ ؾ٬ هٛط إٔ 

 تتشزخ بهٌ ن٬ّ اٚ بهٌ َا تغُع، ٫ٚبز َٔ إختٝاص ا٭يؿاٚ ايت٢ تٓاعب إغتُعٌ ؾتشٖب بِٗ َشٖبا بعٝزا ٚتأت٢ بأيؿاٚ

ُٜؿِٗ َٓٗا ؽ٦ٝاؾٝؿتٕٓٛ ؾ٢ رِٜٓٗ ، أٚ تأت٢ بعناٍ إغا٥ٌ َجٌ أنٌ إٝت١ ٗ ساي١ ا٫مٛضاص٭ٕ نجري َٔ ايٓاؼ ٫  غضٜب١ ٫ 

 ٜؿُٕٗٛ َجٌ ٖشٙ إغا٥ٌ ، ؾُا رخًت ايؿت١ٓ بٌ إغًٌُ إ٫ باؿزٜح ؾ٢ َجٌ ٖشٙ إغا٥ٌ ٚايكناٜا . 

٢ َع تعزر ا٭ؽدال ، ٕا عأيٛٙ ؾكايٛا ٜا صعٍٛ اهلل "إْا ْضنب ايبشض ٚمٌُ َعٓا ٖٚشٙ ؼتاز إٍ سه١ُ ؾكز تعزرت إدابات ايٓب

ايكًٌٝ َٔ إا٤ ؾإٕ تٛمأْا ب٘ عٛؾٓا ، أؾٓتٛمأ َا٤ ايبشض"ؾًِ ٜكٌ هلِ "ْعِ" ٚيٛ قاٍ ْعِ ٭ؾارِٖ ٚيهٔ أصارايٓيب ف٢ً اهلل 

٭ْ٘ ٜعًِ أِْٗ وتادٕٛ إٍ ايٛعاّ ٖٚشا ٖٛ دٛاب اؿهِٝ  " "ٖٛ ايٛٗٛص َا٤ٙ اؿٌ َٝتت٘عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜبٌ هلِ أسهاَا ؾكاٍ 

 ) ن٬ّ قًٌٝ وٌُ َعا٢ْ نجري٠ ( نُا ٜكٍٛ ايعًُا٤. 

نشيو ٖٓاى أعُاٍ أؾنٌ َٔ أعُاٍ أخض٣ ٗ ْؿػ ايٛقت ع٢ً عبٌٝ إجاٍ أؾنٌ ايشنض ع٢ً اإلط٬م قضا٠٤ ايكضإٓ ٚيهٔ  (5

ٍ بايشنض ايٛاصار عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ٚ تأثِ قضا٠٤ ايكضإٓ ٜؿنٌ ٗ أٚقات ؽضٚم ايؾُػ سنض اهلل تباصى ٚتعا

 ٗ سيو ايٛقت. 

 َجٌ َغأي١ اؾٗار ٚبض ايٛايزٜٔ أُٜٗا ٜكزّ ٖٚشا َا عٝتِ سنضٙ خ٬ٍ ايؾضح ،

٠ ع٢ً ٚقتٗا " قاٍ عأيت ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "أ٣ ايعٌُ أسب إٍ اهلل عظ ٚدٌ "ؾكاٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "ايق٬

 ٚؾ٢ صٚا١ٜ " ايق٠٬ يٛقتٗا " ٚنًُٝٗا فشٝض .
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ٖٚشا ؾٝ٘ ؾن١ًٝ ايق٠٬ ؾ٢ ٚقتٗا ٚأْٗا ٫ هٛط إٔ ت٪خض عاٍ إ٫ يعشص ، َٚٔ اإلعذاط ايع٢ًُ ؾ٢ ع١ٓ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

راخٌ ٚخاصز دغِ اإلْغإ ؾأتٛا  هلا تأثريع٢ً ايٛاق١ ايعباراتٚعًِ أِْٗ بزأٚا ٜكٝغٛا ايٛاق١ ؾ٢ دغِ نٌ إْغإ ؾكايٛا إٔ 

بضدٌ ٜق٢ً َٓؿضرٟا ٚقاعٛا طاقت٘ ٖٚٛ ؾ٢ ايق٠٬ ، ثِ أتٛا ظُاع١ ٜقًٕٛ ٚقاعٛا ايٛاق١ ايت٢ ؽضز َٔ ٖشٙ اؾُاع١ 

ؾٛدٛرٖا تعزٍ ٔػ ٚعؾضٕٚ معؿٟا عٔ ايٛاق١ ايت٢ ؽضز َٔ ايؿضر ايٛاسز ٖٚشا تهًِ ب٘ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ أيـ 

ُِ }عاّ قاٍ" ف٠٬ اؾُاع١ تعزٍ ايؿش أٚ ايؿضر غُػ ٚعؾضٕٚ رصد١ " ٚؾ٢ صٚا١ٜ " بغبع ٚعؾضٕٚ رصد١ " ) ٚصبعُا١٥ ًٜ َِٜع ٜأ٫ٜ 

ـُ اٞيَدٔبري ٝٔٛ ٤ً َٛ اي ُٖ َٚ ًَٜل  ِٔ َخ ََ}) 

ٓز اٯ١ٜ صقِ آ١ٜ ؾبشجٛا عٔ ْقـ ايغٛص٠ ؾ٢ أ٣ آٜ٘ ؾهاْت ع 286نُا ْٛضٚا ؾ٢ اإلعذاط ايضق٢ُ ؾ٢ ايكض٤إ ، ؾُج٬ عٛص٠ ايبكض٠ 

 "ٚنشيو دعًٓانِ أ١َ ٚعٛا يتهْٛٛا ؽٗزا٤ ع٢ً ايٓاؼ" 143

ايش٣ ٜتهضص نجريا ؾ٢ ايعبارات ، َج٬ عٛص٠ ايؿاؼ١ عبع آٜات ، ايٛٛاف عبع آٜات ، ٚايغع٢ عبع آٜات  7ٚنشيو أتٛا ع٢ً صقِ 

ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايـ ٚصبعُا١٥ ،ص٢َ اؾُاص عبع آٜات ، ؾبزأٚا ٜبشجٕٛ ؾٛفًٛا إٍ ْتا٥ر َش١ًٖ إٍ إٔ ٖشٙ ع١ٓ 

 عاّ .

ٚقز بٌ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ أسب ا٭عُاٍ إٍ اهلل ٢ٖ ايق٠٬ ع٢ً ٚقتٗا ٖٚشا ؾٝ٘ َظ١ٜ يًق٠٬ ٭ْٗا ايضنٔ ايجا٢ْ 

بعز ايؾٗارتٌ ٚإٔ تاصنٗا داسزٟا يؿنًٝتٗا َتعُزٟا يرتنٗا َٓهضا يٛدٛبٗا ؾٗٛ ناؾض بإْاع إغًٌُ خاصز عٔ ا١ًٕ إسا َات ٫ 

ُٜهؿٔ ٫ٚ ُٜزؾٔ ؾ٢ َكابض إغًٌُ ٫ٚ ٜضخ ٫ٚ ٜٛصخ ٭ْ٘ ناؾض باهلل تعاٍ ، ؾُٔ أْهض َعًّٛ َٔ  ُٜػغٌ ٫ٚ  ُٜق٢ً عًٝ٘ ٫ٚ 

َع إعتكارٙ ٚدٛب ؾضمٝتٗا ؾاختًـ ؾٝ٘ ايعًُا٤ إٍ ٔغ١ أقٛاٍ  أَا َٔ تضنٗا تهاع٬ايزٜٔ نؿض ٚخضز عٔ ١ًَ اإلع٬ّ ، 

قٍٛ أْ٘ ناؾض نؿض أفػض ٫ ىضد٘ َٔ ا١ًٕ ، ٖٚٛ  ٚايكٍٛ اٯخضد٘ َٔ ا١ًٕ ، أْ٘ ناؾض نغابك٘ نؿض ىض أسزُٖا،ايكٛيٌ َؾٗٛصٜٔ 

عًؿا ٚخًؿا ْٚغُٝ٘ ناؾضا نُا مساٙ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚيهٓ٘ نؿض رٕٚ نؿض، ٚيهٔ إٕ أطًكٓا بإٔ تاصى ايق٠٬  اؾُٗٛص

ٕٝػ٢ٓ ناؾض ٫ بأؼ بشيو ٚيهٔ ٫بز َٔ ايتأفٌٝ ٚايتؿقٌٝ ٖٛ ا٭صدض ٚصدض سيو ا إلَاّ اي٣ٚٛٓ ؾ٢ اجملُٛع ٚبٔ قزا١َ ؾ٢ ا

ٚسنضٚا إٔ ٖشا ٖٛ قٍٛ اؾُٗٛص عًؿٟا ٚخًؿٟا.ٖٚشٙ إغأي١ هب أ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا إْهاص ٭ٕ بعض ايٓاؼ ايشٜٔ ٜكٛيٕٛ بأْ٘ ناؾض نؿض 

ايعٌُ َٔ مٔ ْكٍٛ أْىضد٘ َٔ ا١ًٕ ٜٓهض ع٢ً َٔ ٫ ٜكٍٛ بشيو ٜٚتُٗ٘ باإلصدا٤ ٚأْ٘ ىضز ايعٌُ عٔ َغ٢ُ اإلّإ ، ٚ

ُْضد٧ ايعٌُ عٔ َغ٢ُ اإلّإ ؾإٕ اإلّإ قٍٛ ٚعٌُ ،"قٍٛ بايًغإ ٚاعتكار باؾٓإ ٚعٌُ با٭صنإ" ٫ٚ ْكٍٛ إٔ  اإلّإ ٫ٚ 

ىضد٘ َٔ ا١ًٕ أ٢ْٓ َضد٧ ٗ اعتكار٣ ; ٫ ايعٌُ يٝػ َٔ اإلّإ نإضد١٦ ؾًٝػ َع٢ٓ أْين ٫ أقٍٛ بهؿض تاصى ايق٠٬ نؿضٟا
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ٛط اإلْهاص ٗ ٖشٙ ايكنٝاٜا .. ؾٝذب إٔ اعتزٍ ثِ اعتكز  ٚإسا ْٛضت إٍ قن١ٝ َٔ ايكنٝاٜا ٫بز إٔ تٓٛض إٍ ْٝع ا٭ري١ ه

ايت٢ ٚصرت ٗ إغأي١ بكزص إغتٛاع ٚإٕ مل تغتٛع ْعٗا نًٗا ؾرتدض ق٫ٛ ع٢ً آخض ٚيهٔ يٝػ باهل٣ٛ ٫ٚ بايعقب١ٝ ٚيهٔ 

ؾ٬بز إٔ تٓٛض بهًتا عٝٓٝو ست٢ تقٌ إٍ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚتعاٍ ٚبُغ١ٓ ايٓيب بايزيٌٝ ُغو بهتاب اهلل تباصى 

 ايقٛاب. 

ٌّ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عِٛ ٖشٙ ايق٠٬ ٚقزَٗا ع٢ً بض ايٛايزٜٔ َع إٔ ايق٠٬ ٚادب١ ٚنشيو ٔبض ايٛايزٜٔ ، ؾإٕ  (6 ب

، أَا إٕ أَضٙ بايق٠٬ ٚيهٔ  ٫ مسع ي٘ ٫ٚ طاع١ٜق٢ً ؾٗٓا  تعاصمت ايق٠٬ َع بض ايٛايزٜٔ َع٢ٓ إٕ أَضى ايٛايز إبٓ٘ أ٫

٫ مسع ي٘ ٫ٚ طاع١ ٭ٕ اؾُاع١ ٚادب١ ٚتكزّ ع٢ً ٔبضٙ ٚيهٔ َع  قٍٛ اؾُٗٛصبايبٝت ٚعزّ اـضٚز إٍ إغذز ٖٓا ع٢ً 

٘ ٜٚٛٝع ؾ٢ طاع١ اهلل ايًٛـ ب٘ ٚاإلسغإ إيٝ٘ ٚبضٙ يعً٘ ّٓع٘ يؾ٧ َا ،٭ٕ ايبعض ٜؿِٗ ايه٬ّ خٛأ بٌ هب إٔ ٜغُع ي

٫ٚ تعتكز إٔ عظ ٚدٌ ٜٚؾضح ي٘ أ٣ قن١ٝ َٔ ايكناٜا بتًٛـ ٚصؾل ٭ْ٘ أٍٚ ايٓاؼ بايضؾل َُٗا بًؼ َٔ ايشْٛب ٚإعاف٢ 

 أبٛى ٚأَو ٗ ايٓاص. 

عًٝ٘ ٚعًِ بعز ثِ سنض ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٕا عأي٘ بٔ َغعٛر " ثِ أ٣ " قاٍ " ٔبض ايٛايزٜٔ " ، ؾذعً٘ ايٓب٢ ف٢ً اهلل  (7

ٖٝٓا سل  ايق٠٬ ، ٚيهٔ يٮعـ ْغُع ؾ٢ طَآْا إٔ ٖٓاى َٔ ٜنضب ٚايزٜ٘ ٜٚغبِٗ ، ٖٚشٙ إغأي١ يٛ تهًُٓا ؾٝٗا َا ٚؾ

 ايٛايزٜٔ ٭ْٗا هلُا اؿل بعز اهلل تباصى ٚتعاٍ ٚيهٔ نُا قًٓا َكٝز بإعضٚف .

أْ٘ أتاٙ دربٌٜ عًٝ٘ ايغ٬ّ ٚقاٍ ٜا قُز ) صغِ أْـ إَضأ أرصى ٕٚا قاٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٤اٌَ ث٬خ َضات أخرب  

ٚايزٜ٘ أٚ إسزاُٖا ؾًِ ٜزخ٬ٙ اؾ١ٓ ، ؾكٌ ٤اٌَ ، ؾكًت ٤اٌَ ( ، ؾايرب بايٛايزٜٔ أسز أعباب رخٍٛ اؾ١ٓ ؾإٕ َات أسزُٖا ؾكز 

ٌُ َضمُٗا ٚاإلسغإ إيِٝٗ ساٍ أغًل عًٝو باب َٔ أبٛاب اؾ١ٓ ، ؾٝذب عزّ تنٝع ؾضف١ بض ايٛايزٜٔ ساٍ سٝاتُٗا ٚؼ

نربُٖا ؾاهلل عظ ٚدٌ ٜضم٢ عٔ ايعبز بضم٢ ٚايزٜ٘ عًٝ٘ ، ٚإسا رعت ا٭ّ إلبٓٗا يٛدز مثض٠ ٖشا ايزعا٤ ، ؾكز رعت أّ ع٢ً 

ٚيزٖا ؾأبت٢ً َضض ٫ هز ي٘ ع٬دا بغبب رع٠ٛ أَ٘ عًٝ٘، نُا ٜكاٍ إٔ ايؾٝذ ايغزٜػ رعت ي٘ أَ٘ سٌ خضز بكُٝك أبٝض 

ْؿغ٘ بايٌٛ ؾًُا صأت٘ أَ٘ ع٢ً سيو خؾٝت إٔ تزعٛا عًٝ٘ ؾزعت ي٘ قا١ً٥ ) أعأٍ اهلل إٔ هعًو إَاّ يًشضّ ( ٚفاص ٚيٛذ 

ايؾٝذ ايغزٜػ إَاّ يًشضّ بغبب رع٠ٛ أَ٘ ي٘ ، يشيو هب ع٢ً إض٤ إٔ ًٜتُػ ٖشٙ ايزعٛات إباصنات ، ؾبُٛتُٗا ُشل 

 ايربن١ .
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عبٌٝ اهلل " ، َٚٓظي١ اؾٗار ؾ٢ عبٌٝ اهلل ٕا ؾٝ٘ َٔ ٓا١ٜ يزاص إغًٌُ َٔ ايهؿاص ٚإؾضنٌ  قًت " ثِ أ٣ " قاٍ " ثِ اؾٗار ؾ٢

ٚنشيو ُؽضع اؾٗار يٓؾض اإلع٬ّ ق٢ َؾاصم ا٭صض َٚػاصبٗا ، ٚيٓا ٚقؿ١ ؾ٢ اؾٗار ٭ٕ ايهجري ٫ ٜؿِٗ اؾٗار َؿَٗٛ٘ 

 ايقشٝض ٚأْٛاع٘ .

 

  ايٛايزٜٔ ع٢ً اؾٗار ؾ٢ عبٌٝ اهلل ، ؾٌٗ ٖشا ايه٬ّ ًَٛل أّ ٫ ؟ قٖزّ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بض

ٚيٮعـ  ؽا٥ه٢ٖٚ١ قن١ٝ  قن١ٝ اؾٗارعٓ٘ بايه٬ّ عٔ  ايغ٪اٍ لٝبٌٖ ٜكزّ قٍٛ ايٛايزٜٔ ع٢ً اؾٗار ًَٛكا أّ ٫ ؟ ٖشا 

٫ٚ ُع١ٓ صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٚ َٔ مل ٜعضف أسهاَٗا ٜتٛصٙ ؾٝٗا ٜٚتهًِ به٬ّ ٫ ٜٛاؾل ع٢ً اإلط٬م ن٬ّ اهلل تعاٍ 

٫ ٜتؿل َع ن٬ّ أٌٖ ايعًِ أٚ ايٛاقع ، ٖٚشٙ ايكن١ٝ َغٛٛص٠ ؾ٢ نتب أٌٖ ايعًِ بٓٛع َٔ ايتؿقٌٝ ، ٚؾ٢ ٖشا ايٛقت ايش٣ نجضت 

ار رصاع١ َتأ١ْٝ ؾٝ٘ ايؿً ْغُع بعض ايٓاؼ ٜتهًِ عٔ اؾٗار ٫ٚ أرص٣ َٔ أٜٔ أت٢ بٗشا ايه٬ّ ... ٜٚبزٚا أْ٘ َا رصؼ ؾك٘ اؾٗ

ٚطعِ إٔ نٌ إْغإ ٜتقز٣ إلْغإ أٚ يكن١ٝ َٔ ايكناٜا أٚ ٜكـ َغًِ اَاّ َغًِ ٜغُٝ٘ دٗارا ؾ٢ عبٌٝ اهلل ، َٚٔ خ٬ٍ 

َعضؾتٓا بؿك٘ اؾٗار عٝتبٌ يٓا سكٝك١ ٖشٙ ايكن١ٝ ٜٚتبٌ يٓا ؾٝٗا ايقٛاب َٔ اـٛا ، ٚؾ٢ آخض ايبشح عٓعٛر إٍ ٖشا 

 يزٜٔ ع٢ً اؾٗار ؾ٢ عبٌٝ اهلل ًَٛكا أّ إٔ ٖٓاى سا٫ت ٜكزّ ؾٝٗا اؾٗار ع٢ً ايرب ؟؟ايغ٪اٍ ٌٖ ٜكزّ بض ايٛا

 

 :  يػ١ اؾٗار 

 داٖز ايعزٚ فاٖز٠ ٚدٗارٟا أ٣ قاتً٘ ٚداٖز ؾ٢ عبٌٝ اهلل.

 ٚأٜنا قاصب١ ا٭عزا٤ ٖٚٛ إبايػ١ ٚإعتؿضاؽ ايٛعع ٚايٛاق١ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ.

َٗاّرا ٚدٗار بايغٝـ ، ٚدٗار ايًغإ ٜهٕٛ يًُٓاؾكٌ ، قاٍ تعاٍ ) إسا ْؿِٗ إٔ اؾٗار دٗار بايًغإ ٘ٔ ٔد ُِٖ ٔب ِٖٔز ََٚدا

 ( ص52طايؿضقإ:{ٜنٔبرّيا

قاٍ اإلَاّ ايكغ٢ْ٬ٛ: ٚاؾٗار بهغض اؾِٝ َقزص داٖزت ايعزٚ فاٖز٠ ٚدٗارا، ٖٚٛ َؾتل َٔ اٜؾٗز بؿتض اؾِٝ ٖٚٛ 

اٝؾٗز بنِ اؾِٝ ٖٚٛ ايٛاق١ ٭ٕ نٌ ٚاسز َُٓٗا ) أ٣ ايؿضٜكٌ ( بشٍ طاقت٘ ؾ٢ رؾع  ايتعب ٚإؾك١ ٕا ؾٝ٘ َٔ إصتهابٗا ، أٚ َٔ

 فاسب٘ .

 :  ؽضعا اؾٗارأَا 
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 ٖٛ قتاٍ ايهؿاص إلع٤٬ ن١ًُ اهلل تعاٍ ٚإعا١ْٚ ع٢ً سيو .

 ) ٖٛ بشٍ اؾٗز ؾ٢ قتاٍ ايهؿاص (  اؿاؾٜ بٔ سذضقاٍ 

 )ٖٛ قتاٍ ايهؿاص يٓقض٠ اإلع٬ّ ٚإع٤٬ ن١ًُ اهلل تعاٍ (  ايكغ٢ْ٬ٛٚقاٍ 

) ٚؾ٢ عضف ايؾضع ٜغتعٌُ ؾ٢ بشٍ ايٛعع ٚايٛاق١ ، ؾايكتٌ ؾ٢ عبٌٝ اهلل بايٓؿػ ٚإاٍ ٚايًغإ ٚغري  اإلَاّ ايهاعا٢ْٚقاٍ 

 سيو ( 

 . اؾٗار ٖٛ قتاٍ َغًِ يهاؾض إلع٤٬ ن١ًُ اهللْؿِٗ َٔ ٖشا ايتعضٜـ إٔ 

 

 اهلزف َٔ اؾٗار ،َٚا ٢ٖ غاٜت٘ ؟؟ ؼ/ َا ٖٛ

ٖٛ تعبٝز ايٓاؼ يضب ايٓاؼ ٚإخضادِٗ َٔ عبٛر١ٜ ايعبٝز إٍ عبٛر١ٜ صب ايعبٝز ٚإطاي١ ايٛٛاغٝت نًٗا َٔ  اؾٗار َٔ اهلزف

ايعإٌ ا٭صض ْٝعا ٚإخ٤٬ ايعامل َٔ ايؿغار، إسا ؾٗزف اؾٗار ا٭نرب ٖٛ إصداع ايٓاؼ إٍ ا١ًٕ اؿٓٝؿ١ٝ ايت٢ ؽنعِٗ يضب 

٢ٕ }ٖٚشا اـنٛع ٖٛ ايش٣ وكل هلِ ايغعار٠ ؾ٢ ايزاصٜٔ، قاٍ تعاٍ ) ١ً٘ ٜؾإ٢ ُ٘ ٔي ٥ً ُٔ ٝن َٕ ايٚزٜ َٜٝهٛ َٚ  ٠١َٓ َٕ ٔؾِت ِِ َسٖت٢ ٫ٜ َتٝهٛ ُٖ ًٛٝ َٜٚقأت

َٕ َبٔقري ًٛٝ َُ َِٜع َُا  َ٘ ٔب ١ً ٕٖ اي ِٛٞا ٜؾإ٢ َٗ  ( ص39طا٭ْؿاٍ:{اَْت

 ست٢ ٜٓتؿ٢ ايؾضى َٔ ع٢ً ٚد٘ ا٭صض (.ايؿت١ٓ ٖٓا ٢ٖ ايؾضى ،َٚع٢ٓ اٯ١ٜ )أ٣ 

 أَا عٔ أْٛاع اؾٗار ؾٗٛ ْٛعإ :

 : دٗار ايًٛب ٚا٫بتزا٤ايٓٛع ا٭ٍٚ 

 ٖٚٛ طًب ايهؿاص ؾ٢ عكض راصِٖ ٚرعٛتِٗ إٍ اإلع٬ّ ٚقتاهلِ إسا مل ٜكبًٛا اـنٛع ؿهِ اإلع٬ّ .

ُٜكاَتًٛا،ٖٚشا ايٓٛع َٔ اؾٗار  ِٛا تػظِٖٚ ؾ٢ عكض راصِٖ، إَا إٔ ٜكبًٛا عهِ اإلع٬ّ ٚإَا إٔ  ؾٓبزأ بزعٛتِٗ إٍ اإلع٬ّ ؾإٕ أَب

ِِ ٜطآ٥ٜٔؿ٠١}، نُا قاٍ تعاٍ ) ؾضض نؿا١ٜ ُٗ ِٓ َٚ ٌٚ ٔؾِضٜق١ٕ  َٔٔ ٝن َْٜؿَض   ٫ِٜٛ ًٜ َٝٓٔؿُضٚٞا ٜنآؾ١ٟ٤ ٜؾ َٕ ٔي ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٕ اٞي ََا ٜنا ُٝٓٔشُصٚٞا  َٚ َٚٔي  ٢ٔ ُٗٛٞا ٔؾٞ ايٚزٜ ََٝتٜؿك٤ يِّ

َِٜشَشُصٕٚ  ِِ ُٗ ٤ً ِِ ٜيَع ٢ٗ ِٝ ِِ إ٢َسا َصَدُعٛٞا إ٢ٜي ُٗ ََ ِٛ  دٗار اؿذ١ ٚايبٝإ( ؾذعٌ اهلل تباصى تعاٍ اؾٗار ؾ٢ ٖشٙ اٯ١ٜ ْٛعٌ ، ا٭ٍٚ ٖٚٛ {ٜق

يؾضع٢ يتعٌٛ اؾاْب اٯخض َٔ ْٛع٢ اؾٗار ٖٚٛ ، ؾًٛ خضز إغًٌُ نًِٗ يًٛب ايعًِ ا ايغٝـ ٚايغٓإٚايجا٢ْ ٖٚٛ دٗار 

 ايغٝـ ٚايغٓإ، ٚيٛ خضز ْٝع إغًٌُ ؾٗار ايغٝـ ٚايغٓإ يتعٌٛ دٗار اؿذٛ ٚايبٝإ .

 : ايٓٛع ايجا٢ْ 
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ع ، ع٢ً إغًٌُ عَُٟٛا باإلْا ؾضض عٌٖٚٛ إٔ ٜػظٚى ايعزٚ ؾ٢ عكض راصى ٜٚقٍٛ عًٝو، ؾًٝظّ ايهٌ إٔ ٜزؾع ٖشا ايعزٚ. ٖٚٛ 

 ٚىضز ؾٝ٘ ايعبز بػري إسٕ عٝزٙ، ٚايٛيز بػري إسٕ ٚايزٜ٘ ، ٚىضز ؾٝ٘ ايقػري ٚايهبري ٚايضدٌ ٚإضأ٠ نٌ ع٢ً سز عٛا٤ . 

ٚبايضدٛع إٍ ايغ٪اٍ ٖٓا ٌٖ ٜكزّ بض ايٛايزٜٔ ع٢ً اؾٗار ؾ٢ ايٓٛع ايجا٢ْ ٖٚٛ دٗار ايزؾع ؟ ٜكزّ دٗار ايزؾع ع٢ً بضُٖا ، 

 إكقٛر ؾ٢ ٖشا اؿزٜح أْ٘ ٫بز َٔ إسٕ ايٛايزٜٔ ؾٝ٘.أَا دٗار ايًٛب ؾٗٛ 

 

  -: اؾٗار تؾضٜع َضاسٌ  

 : إضس١ً ا٭ٍٚ

٢ٖ َضس١ً ايهـ عٔ إؾضنٌ ٚاإلعضاض عِٓٗ ٚايقرب ع٢ً آساِٖ َع ا٫عتُضاص ؾ٢ رعٛتِٗ ، أ٣ دٗار باؿذ١ ٚايبٝإ ، قاٍ  

ٖٔٔز }تعاٍ ) ٞٗ َدا ٖٓٔب َٗا اي ٜٗ ِِ َٜاٜأ ٢ٗ ِٝ ًٜ ٜٞ َع ًٝ َٚاٞغ  ٌَ َٓأؾٔك ُُ َٚاٞي ( ؾذٗار اؿذ١ ٚايبٝإ يًهاؾض قبٌ قتاي٘ ٚيًُٓاؾل رَٚا ٭ْ٘ ٫ {اٞيٝهؿ٤اَص 

هٛط قتٌ إٓاؾل ٚيٛ أعًٔ ْؿاق٘ ، ٕٚا اَتٓع ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ قتٌ إٓاؾكٌ قاٍ " ست٢ ٫ ٜتشزخ ايٓاؼ إٔ قُزا 

 ِ اهلل عبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾ٢ أنجض َٔ َٛمع ؾ٢ نتاب٘،ٜكتٌ أفشاب٘ " ٚقز ؾنشٗ

َٚآُتٛٞا ايٖظٜنا٠ٜ }قاٍ تعاٍ ) ُُٛٞا ايٖق٠ٜ٬ٜ  َٜٚأٔقٝ  ِِ َٜٝه ِٜٔز ِِ ٝنؿ٥ٛٞا ٜأ ُٗ ٌَ ٜي َٔ ٔقٝ ِِ َتَض إ٢ٜي٢ اي٤ٔشٜ ( ٚقز أَضى اهلل بشيو ٭ٕ ايعزٚ فاسب {...ٜأٜي

تٛب إٍ اهلل عظ ٚدٌ ٚتًذأ إيٝ٘ ٚتعبزٙ ٚتتٛد٘ إيٝ٘ ٚتضب٢ ْؿغو ؽٛن١ ٚأْت َاطايت ؾ٢ َضس١ً إعتنعاف ؾايش٣ ًٜظَو إٔ ت

ع٢ً ايعكٝز٠ ٚاإلّإ ؾُٔ تضب٢ ع٢ً ايعكٝز٠ ٚاإلّإ ٫ تظسظس٘ ايضٜض َُٗا عقؿت ٜٚتقز٣ هلا ٜٚكـ هلا بإضفار، ٫ٚ 

 يٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ،ٜعضض ْؿغ٘ يًؿً ٭ٕ ٜعًِ سكٝكتٗا ٚإٔ َٔ تعضض هلا ٚاعتؾضف هلا تغتؾضؾ٘ نُا أخرب بشيو ا

َٜٞهٔغُبٕٛ}نُا قاٍ تعاٍ ؾ٢ ٖشٙ إضس١ً ) ُْٛا  َّا ٔبُا ٜنا ِٛ َٟ ٜق َِٝذظ٢ ٘ٔ ٔي ٤ً َّ اي ٜٖا َِٜضُدٕٛ ٜأ  ٫ َٔ ٤ًٔشٜ َِٜػٔؿُضٚا ٔي ُٓٛا  ََ َٔ آ ٤ًٔشٜ اؿاؾٜ ( قاٍ {ٝقٌ يِّ

زا٤ اإلع٬ّ سٝح ٝأَضٚا إ ٜقربٚا ع٢ً أس٣ صٓ٘ اهلل إٔ ٜقؿشٛا عِٓٗ ٚوًُٛا ا٭س٣ َِٓٗ، ٖٚشا نإ ؾ٢ إبت بٔ نجري

 إؾضنٌ ٚأٌٖ ايهتاب يتأيٝـ قًٛبِٗ، ؾًُا أفضٚا ع٢ً ايعٓار َؽَضَع اهلل يًُ٪ٌَٓ اؾ٬ر ٚاؾٗار .

 :  إضس١ً ايجا١ْٝ

٢ٔ اي٤إباس١ ايكتاٍ َٔ غري ؾضض َٔ أدٌ رؾع ايٛامل عٔ إًّٛٛ،    قاٍ تعاٍ ) َُٜزأؾُع َع  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ٌٖ إ٢ ُٜٔشٗب ٝن  ٫ٜ َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُٓٛا إ٢ ََ َٔ آ ٔشٜ

٣ٕ ٜنٝؿٛص ٖٛا ِِ ٜيٜكٔزٜض}(، قاٍ تعاٍ ){َخ ٖٔ َِْقض٢ َ٘ َع٢ًٜ  ٤ً ٕٖ اي َٚإ٢ ُُٛا  ًٔ ٝٚ  ِِ ُٗ ْٖ َٕ ٔبٜأ ًٛٝ ُٜٜكاَت  َٔ ٤ًٔشٜ َٕ ٔي ِٝض٢ َسلٍّ إ٤٫٢ * ٝأٔس ِِ ٔبَػ ٖٔ َٜاص٢ َٔٔ ٔر َٔ ٝأِخض٢ُدٛا  اي٤ٔشٜ

َٓا ا َٜٝكٛٝيٛا َصٗب ُِٜشٜنُض ٜإٔ  َََغأدُز  َٚ َٛاْت  ًٜ ََٚف َْٝع  َٚٔب َُٔع  َٛا ََِت َف ُٗٚز ُِٗ ٔبَبِعض٣ ي٤ ٖٓاَؼ َبِعَن ٘ٔ اي ٤ً ٫ِٜٛ َرٞؾُع اي َٜٚي  ُ٘ ٤ً ٘ٔ ٜنٔجرّيا ي ٤ً ُِ اي َٗا اِع ٔؾٝ
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ٟٙ َعظ٢ٜظ ٢ٛ َ٘ ٜيٜك ٤ً ٕٖ اي ُٙ إ٢ َُٜٓقُض  ََٔ  ُ٘ ٤ً ٕٖ اي َُٝٓقَض َٝ{َٜٚي ل ب٘ ٭ِْٗ ٕا ناْٛا َه١ نإ إؾضنٌ أنجض ( ؾؾضع اهلل اؾٗار ؾ٢ ايٛقت ا٭ي

َْ٘ بػري ؾضض عًِٝٗ ٭ْ٘ يٛ ؾضم٘ عًِٝٗ هلًهٛا ْٝعا.  َِٓٗ عزرٟا ٚق٠ٛ ؾًُا أسٕ اهلل تعاٍ باؾٗار أٔس

 :  إضس١ً ايجايج١

ًٝٛٝنؾضض ايكتاٍ ع٢ً إغًٌُ ٕٔ ٜكاتًِٗ ؾك٘ ، قاٍ تعاٍ ) ُٜٜكأت  ِِ ًٜ ِِ ٜؾ ٢ٕ اِعَتَظٝيٛٝن ِِ ٜؾإ٢ ٢ٗ ِٝ ًٜ ِِ َع ُ٘ ٜيٝه ١ً ٌَ اي َُا َدَع َِ ٜؾ ًٜ ُِ ايٖغ ِٝٝه ِٛٞا إ٢ٜي َٜٚأٞيٜك  ِِ

ُُٖتٔكٌ(، ٚقاٍ تعاٍ ){َعٔب٬ٝ َََع اٞي  َ٘ ١ً ٕٖ اي ُُٛٞا ٜأ ًٜ َٚاِع ِِ ٜنآؾ١ٟ٤  َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت َُا  ٌَ ٜنآؾ١ٟ٤ ٜن ُُِؾض٢ٔن ًٝٛٞا اٞي َٟٚٝا أٚ ناؾضٟا ٚمل {َٜٚقأت ( أَا َٔ نإ س

ؾ٬ تكاتً٘ ٫ٚ تبزأٙ بايكتاٍ يشيو ٫ هٛط ٭٣ أسز نا٥ٓا َٔ نإ إٔ ٜكتٌ ناؾضٟا جملضر نؿضٙ أَا إٕ نإ قاصبٟا يزٜٔ اهلل ٜكاتًو 

 ٚأْت ؾ٢ عاس١ ايكتاٍ ؾٝذب عًٝو قتً٘ ،أَا غري احملاصب ايش٢َ إغتأَٔ ٚإعاٖز ٫ وٌ ٭سز إٔ ٜكتً٘ جملضر نؿضٙ .

 :  إضس١ً ايضابع١

اص ع٢ً إخت٬ف أدٓاعِٗ ٚأرٜاِْٗ ٚإٕ مل ٜبزأٚا بكتاٍ ٫ٚ تهٕٛ ٖشٙ إضس١ً إ٫ بعز ايزع٠ٛ ، يشيو ٜقٓـ ايعًُا٤ قتاٍ ايهؿ

ايزع٠ٛ قبٌ ايكتاٍ ؾرتعٌ إيِٝٗ صع٬ ٜزعِْٛٗ إٍ اإلع٬ّ نُا ؾعٌ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٓزَا أصعٌ َعاسا إٍ ايُٝٔ 

ٚايضٚاٜات نجري٠ ؾ٢ ٖشا اؿزٜح،  ٌ نتاب ، ؾًٝهٔ أٍٚ َا تزعِٖٛ إيٝ٘ إٔ ٜٛسزٚا اهلل "" ٜا َعاس إْو تأت٢ قَٛا أٖؾكاٍ ي٘ 

ٚايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا أغاص ق٘ ع٢ً قّٛ ِٖٚ غاؾًٕٛ ،ؾُا قاتٌ قّٛ ق٘ إ٫ بعز رعٛتِٗ إٍ اإلع٬ّ ، ؾإسا غظ٣ ٚٚفٌ 

ٚعًِ، ٚإسا مل ٜغُع آساْا رعاِٖ إٍ اإلع٬ّ ؾإٕ أبٛا ؾاؾظ١ٜ  إٍ عكض راصِٖ ٜٓتٛض ؾإسا مسع آساْا أَغو عِٓٗ ف٢ً اهلل عًٝ٘

ِِ }، ؾإٕ أبٛا ؾايكتاٍ ٖٚشٙ ٢ٖ إضس١ً ايضابع١ ٚؾٝٗا قٍٛ اهلل تعاٍ ) ُٖ ُُٛ ََٚدزٗت ُِٝح  ٌَ َس ُُِؾض٢ٔن ًٝٛٞا اٞي ُّ ٜؾاٞقُت ُُٗض اٞيُشُض ًَٜذ اٜ٭ِؽ ٜؾإ٢َسا اَْغ

َٚاٞقُعُزٚٞا   ِِ ُٖ َٚاِسُقُضٚ  ِِ ُٖ ََِضَفٕز َُٚخُشٚ  ٌٖ ِِ ٝن ُٗ ٫َٜٚ }( ٚقٛي٘ تعاٍ )ص5طايتٛب١:{...ٜي ٢ّ اٯٔخض٢  ِٛ َٝ ٫َٜٚ ٔباٞي  ٔ٘ ١ً َٕ ٔباي ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ  ٫ٜ َٔ ًٝٛٞا اي٤ٔشٜ ٜقأت

ٛٝٛ ُِٜع َٔ ٝأُٚتٛٞا اٞئهَتاَب َسٖت٢  َٔ اي٤ٔشٜ َٔ َٔ اٞيَشٚل  َٕ ٔرٜ ُٛٓ َٜٔزٜ  ٫َٜٚ  ُ٘ ََٚصُعٛٝي  ُ٘ ١ً َّ اي ََا َسٖض  َٕ َُٛ ِِ َفأغُضٕٚ ٞاَُٜشٚض ُٖ َٚ َٜٕز  ١َٜٜ َعٔ   ({اٞئذِظ

ٖٚشٙ إضس١ً ايضابع١ َا طايت باق١ٝ ٚيهٔ يٮعـ اْرب٣ بعز اجملزرٜٔ ايشٜٔ ٜظعُٕٛ أِْٗ وغٕٓٛ فٓعا ٚعًٛٛا ْٛع اؾٗار 

َُ٪ر٣ ن٬َِٗ إٔ ايٓب٢ ف٢ً اهلل  عًٝ٘ ٚعًِ َا غظ٣ ا٭ٍٚ ٖٚٛ دٗار ايًٛب ٚقايٛا أْ٘ مل ٜهٔ ؾ٢ اإلع٬ّ إ٫ دٗار ايزؾع ؾك٘ ٚ

ق٘ َٚا ساصب إؾضنٌ يهؿضِٖ ق٘ ٖٚشا تعٌٛٝ يؾضٜع١ ايضٓٔ عبشاْ٘ ٚتعاٍ، ؾبزأٚا ًٜكٕٛ بأيغٓتِٗ إصما٤ٟا ٭عٝارِٖ َٔ 

ًٜٔبغٛا ع٢ً ايٓاؼ أَض رِٜٓٗ ٚع٤ًٛٛا ٖشا ايٓٛع َٔ اؾٗار;  ُٜ أٌٖ ايػضب ايهاؾض ٜٚتهًُٕٛ يٮعـ ايؾزٜز ٜٚأتٕٛ بٓقٛل ٚ

١ ايضابع١ َٔ تؾضٜع اؾٗار ٖٚٞ َضس١ً قتاٍ إؾضنٌ أٚ ايهؿاص ع٢ً ْٝع أيٛاِْٗ ٚأدٓاعِٗ بعز رعٛتِٗ إٍ ٚعًٛٛا إضسً

اإلع٬ّ، طبعا ست٢ ٜتقزٚا يؾب١ٗ ٖشا ايػضب بإٔ اإلع٬ّ اْتؾض عز ايغٝـ ؾِٗ ٜكٛيٕٛ إٔ اإلع٬ّ مل ٜٓتؾض عز ايغٝـ 
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٤ٕا ؽضع اؾٗار بٓٛعٝ٘، ايٓيب ٚيٓا ؾٝ ٚمٔ ْكٍٛ هلِ اْٛضٚا ٗ عري٠ ايٓيب   ٘ ا٭عٛٙ ٚيٓا ؾٝ٘ ايكز٠ٚ ؾاهلل تباصى ٚتعاٍ 

  ُٖا أَبٛا ِٛا أَضِٖ بزؾع اؾظ١ٜ ٚإٔ ٜعٝؾٛا آٌَٓ ٗ رٜاص اإلع٬ّ ٚإغًٌُ ؾً ُٖا أَب قاّ ب٘ خري قٝاّ ؾزعاِٖ إٍ اإلع٬ّ ؾً

ا ٫ إي٘ إ٫ اهلل ؾإٕ ِٖ قايٖٛا ؾكز عقُٛا َين رَا٥ِٗ ٚأَٛاهلِ )أَضت إٔ أقاتٌ ايٓاؼ ست٢ ٜكٛيٛٚاؿزٜح إؾٗٛص  قاتًِٗ  

 ٖشٙ َضاسٌ تؾضٜع اؾٗار ٖٚشا اؾٗار بٓٛعٝ٘ ٖٚشا ٖٛ تعضٜـ اؾٗار. ٚسغابِٗ ع٢ً اهلل( 

 قٍٛ ايكا٥ٌ أٚ خٛأٙ ٭ٕ بعض ايٓاؼ نُا قًت ٗ بزا١ٜ ايه٬ّ أْ٘ عٓزَا ٜكـ أَاّ أ٣ أسز ٜكٍٛ أْ٘ َٔ ٖٓا ٜتنض يو فٛاب

دٗار ٗ عبٌٝ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾكز مسعٓا نًُات ٗ َٓت٢ٗ ايعذب ٚايػضاب١ ٚاعتػٌ إٓاؾكٕٛ َجٌ ٖشٙ ايهًُات ٚبزأٚا 

ٜٛعٕٓٛ ٗ ثٛابت ٖشا ايزٜٔ بزأٚا ٜكٛيٛا ن٬َٟا إٔ اإلصٖاب ٚايتٛضف إتُجٌ ٗ فٛص٠ ايٖٛابٌٝ ا٭فٛيٌٝ أِْٗ وهُٕٛ 

ِٚا ايهشب ع٢ً ؽٝذ اإلع٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚأتٛا ببعض ايه٬ّ قايٛا إٔ ع٢ً ايٓاؼ بايهؿض ٚأِْٗ ٜكتًٕٛ ن ٌ ايٓاؼ ب٬ اعتجٓا٤ ٚاؾرَت

ًٜٚبغٕٛ ع٢ً ايٓاؼ أَض  {تاصى ايق٠٬ ٜكتٌ ، تاصى ايقٝاّ ٜكتٌ ، تاصن١ اؿذاب تكتٌ...}ؽٝذ اإلع٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٜكٍٛ :  ُٜ ٚ

ٚيٮعـ إٓاؾكٕٛ ىٕٛٛٛ يكن١ٝ ِٖ  عظ ٚدٌ ٫ٚ عٔ ُع١ٓ ايٓيب  رِٜٓٗ ٚايٓاؼ ٗ دا١ًٖٝ ٫ ٜعًُٕٛ ؽ٦ٝا عٔ نتاب اهلل 

 ٜضٜزْٚٗا بعز عٓٛات ٫ ٜضٜزْٚٗا اٯٕ ..

، ٚبزأٚا ًٜبغٛا ع٢ً ايٓاؼ قن١ٝ  ايٓغٌ ؼزٜز قن١ٝ،  سغٌٓ ٚقُزٜٔٚمٔ نٓا فػاص نإ ٜأت٢ إع٬ٕ ٗ ايتًؿاط عٔ 

ؼزٜز ايٓغٌ ست٢ ٚفٌ َٔ بعض إغًٌُ ؾع٬ أْ٘ تب٢ٓ ٖشٙ ايؿهض٠ ٚبٓاٖا ٚبزأ بٓؿغ٘ ٚقاٍ ؾع٬ إٔ اؿٝا٠ ايغعٝز٠ ٖٞ ايت٢ 

ٚيزٜٔ ؾك٘ خؾ١ٝ ايؿاق١ ٚخؾ١ٝ ايؿكض ٚخؾ١ٝ إٔ ايٛيز ٫ ٜتعًِ ٫ٚ ٜغاٜض أٌٖ عقضٙ ٚست٢ ٫  ٗ إلابتغا٣ٚ أؾنٌ ٖٞ 

هٕٛ صدعٟٝا، ست٢ ٫ ٜهٕٛ َتدًؿٟا ؾاْٛبع ٗ سٖٔ بعض إغًٌُ ٖشٙ ايكن١ٝ ، ِٖ ٜضٜزْٚٗا ٗ إغتكبٌ بعز سيو ٗ إ٪ُض ٜ

٤ٕا تهًُٛا عٔ قن١ٝ اـتإ ٚبزأٚا ٜتهًُٕٛ ٜٚٛعٕٓٛ ٗ ٖشٙ ايكن١ٝ ٭ِْٗ ٜضٜزٕٚ إٔ  ايشٟ نإ ٗ َقض ٖٚٛ َ٪ُض إضأ٠، 

ٝٚضٚا ايػضب ايهاؾض ٗ ع ) يتتبعٔ عٓٔ َٔ :  : عٔ أب٢ ععٝز اـزص٣ قاٍ صعٍٛ اهلل   ٓتِٗ ؾكز فزم ؾِٝٗ قٍٛ ْبٝٓا  ٜغ

بأب٢ ٖٛ ٚأ٢َ  (نإ قبًهِ ؽربا بؾرب ٚسصاعٟا بشصاع ست٢ يٛ رخًٛا دشض مٕب ٫تبعتُِٖٛ قايٛا ايٝٗٛر ٚايٓقاصٟ قاٍ: ؾُٔ  

ِْ َٔ أع٬ّ ْبٛت٘ أْ٘ ؼكل َٔ قاٍ عٓ٘    .  بعض إغًٌُ ٚعاصٚا خًؿِٗ سشٚ ايكش٠ نُا أخرب ٚاْرب٣  ٖٚشا عً

ٚفًٛا إٍ َضس١ً أِْٗ ناْٛا ٜقٓعٕٛ اإلع٬ْات ايند١ُ ٫ يًدتإ .. ٫ يًدتإ ٭ِْٗ ٜضٜزٕٚ  اـتإ قن١ٝ ٤ٕا تهًُٛا عٔ 

ٕضأ٠ ؾِٗ ٗ ايػضب ايهاؾض إؽاع١ ايؿاسؾ١ ٗ ايشٜٔ آَٛا ٭ٕ إضأ٠ إٕ مل ؽتً ٫ تٓنب٘ ؽٗٛتٗا ٭ٕ اـتإ ٜنب٘ ؽ٠ٛٗ ا
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أنجض سا٫ت ايظْا تكع عٓزِٖ ٭ٕ ايٓغا٤ ٖٓاى ٫ ىتً ؾتظٜز ؽ٠ٛٗ إضأ٠ ؾتؾ٢ٗ ايضداٍ ؾتكع عٝاسٟا باهلل ٗ ٖشٙ اؾض١ّ. 

 ٖٚشٙ ايغ١ٓ ٭ْٗا َٔ عٓٔ ايؿٛض٠ ٚاهلل تباصى ٚتعاٍ ؾٛض ايٓاؼ ع٢ً ٖشٙ ايغٓٔ ؾُٔ مٝعٗا أماع٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ. 

اٯٕ سٝح أِْٗ ٜضٜزٕٚ ْظع اؿذاب عٔ ايٓغا٤ إغًُات ، َٔ أصبع ، ٔػ عٌٓ  اؿذاب قن١ٝ ِٗ إٔ ٜضٜزٕٚ ٚىٕٛٛٛ .... إ

دٖضَٛا ايٓكاب بهٌ ق٠ٛ ٚإٔ ايٓكاب يٝػ َٔ رٜٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٗ ؽ٧ ٚإٔ ايت٢ تضتز٣ ايٓكاب يٝػ َٔ سكٗا إٔ تزخٌ 

ات عٛا٤ إغ١ًُ أٚ ايهاؾض٠ ٚؾع٬ سزخ َا أصارٚا ... اْٛض إٍ ٖشا ايغؿ٘ ٭ْ٘ ٚدز عك٫ٛ اؾاَع١ ٫ٚ إٔ تعٝؿ ٗ ٚع٘ اجملتُع

عاؾ١ٗ ؽذعٛٙ ع٢ً ٖشٙ ايكن١ٝ ٜتٓارٕٚ بٗا ؾُٝا بِٝٓٗ ٚع٢ً إٮ َٚٔ ٚقاستِٗ ٜعًْٓٛٗا ٗ نٌ َهإ ٚأْا أقٍٛ أْٗا سضب 

ٚسكٝك١ٟ واصبٕٛ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٭ٕ اؿضب ع٢ً ؽضع اهلل  يًًُو ِٖٚ ٫ ٜتذضإٔٚ إٔ ٜكٛيٛا ٖشٙ ايه١ًُ طأْٓا ماصب اهللص

ٙٔتباصى ٚتعاٍ سضب ي٘ عبشاْ٘ ٚأْا أقٍٛ: ) َِض٢ ٢ًٜ ٜأ ُ٘ ٜغأيْب َع ١ً ( أْت ؼاصب إًو َٔ ؾٛم عبع مسٛات ، ؾُٔ ٜٛٝل سضب إًو ، َٚاي

ْٖاهلل تباصى ٚتعاٍ قاصر ع٢ً إٔ هعٌ عايٝٗا عاؾًٗا به١ًُ َٔ سضؾٌ ) َٝٝهٕٛإ٢ ِٔ ٜؾ ُ٘ ٝن ٍَ ٜي َٜٝكٛ  ِٕ ٦ِّٝا ٜأ ُٙ إ٢َسا ٜأَصاَر َؽ َُِض ( ؾٓكٍٛ {َُا ٜأ

هلِ ٫ ٜا رعا٠ ايؿذٛص، ٜا أسْاب ايػضب ايهاؾض مل تعزٚا قزصنِ ، إٕ مل ْكـ هلِ بإضفار اٯٕ عٝأت٢ َٔ ٜٓؿش كٛٛاتِٗ بعز 

 اٍ ؾتكبٌ َٔ ٖشا ايؿهض ؾٓقري نُا فاص ايػضب ايهاؾض. عٓٛات ؾُٔ إُهٔ إٔ ؽضز أدٝاٍ عٓزٖا صع١ْٛ ٗ رٜٔ اهلل تباصى ٚتع

ٚايعذٝب إٔ َٔ أٌٖ ايػضب َٔ ٜٓار٣ عذاب إضأ٠ َِٚٓٗ َٔ ٜٓار٣ بايؿقٌ بٌ اؾٓغٌ َع أِْٗ ٫ ٜزٜٕٓٛ بزٜٔ اإلع٬ّ 

 ٚيهِٓٗ ٚدزٚا اـٛٛص٠ ٗ اخت٬ٙ اؾٓغٌ ٗ إزاصؼ ٚاؾاَعات. 

ٗ ايب٬ر ايت٢ تٓار٣ باإلع٬ّ ٚتضؾع صا١ٜ اإلع٬ّ، اْٛض إٍ نجري َٔ ايعا٬َت ٗ ايٛٚا٥ـ اْٛض إٍ فتُعات إغًٌُ اٯٕ 

 اؿه١َٝٛ ...

ٖشٙ قن١ٝ ٗ َٓت٢ٗ اـٛٛص٠ ٜتبذشٕٛ ٜٚتهًُٕٛ عٔ ايٛٗض ٚايعؿاف بهٌ َا أٚتٛا َٔ قبض ٭ِْٗ وبٕٛ إٔ تؾٝع ايؿاسؾ١ 

ٗ اؿٝا٠ ايزْٝا عشاب أيِٝ ٚٗ اٯخض٠ أٜنا عشاب أيِٝ ٭ِْٗ واصبٕٛ  ٗ ايشٜٔ آَٛا. اهلل تباصى ٚتعاٍ تٛعزِٖ بإٔ هلِ

 إًو نُا قًت َٔ ؾٛم عبع مسٛات.

ٌَ )..  ٫ بز إٔ ْتقز٣ هلِ ٖٚشا ْٛع َٔ أْٛاع اؾاٖز ٖشا نً٘ نُا قاٍ تباصى ٚتعاٍ يٓبٝ٘  َٓأؾٔك ُُ َٚاٞي ٖٔٔز اٞيٝهؿ٤اَص  ( ؾذٗار {..َدا

إٓاؾكٌ بايه١ًُ ; باؿذ١ ٚايبٝإ ؾإٕ مل تغتٛع إٔ تتهًِ ؾانتب ٚإٕ مل تغتٛع إٔ تهتب ؾأَض أًٖو باؿذاب ٚأَٓعِٗ إٔ 

ٜؾاٖزٚا َجٌ ٖشٙ ايرباَر إغ١َُٛ ٭ْو يٮعـ يٛ تضنتِٗ ٖٚشٙ ا٭ؾهاص إغ١َُٛ تٓكًب ايزْٝا عًٝو أْت ؾأٍٚ َٔ ه٢ٓ 

ِِ)٭َض ٗ بٝتو ٚأْت صاع ٗ بٝتو ايؾٛى أْت ... ٭ْو ٍٚ ا ًٝٓٝه ٘ٔ ٝن َٝٓٔت ِٔ َصٔع ٍْ َع ََِغ٦ُٛ َٚ   (َصاع٣ 



 

32 
 

إسٕ قن١ٝ اؾٗار قن١ٝ ٗ َٓت٢ٗ اـٛٛص٠  ٫ بز إٔ ْتبٝٓٗا ، ْعًِ سكٝكتٗا ْٚعًِ إٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾضض اؾٗار ع٢ً 

 ٖشٙ ا٭١َ عٛا٤ أنإ باؿذ١ ٚايبٝإ أٚ نإ ايغٝـ ٚايغٓإ .

قزّ بٚض ايٛايزٜٔ ع٢ً اؾٗار ٗ عبٌٝ اهلل ٚاؾٗار ٖٓا نُا قًت دٗار ايًٛب ٚيٝػ دٗار ايزؾع ;    سزٜح ايٓيب   ؾٗٓا ٗ

 ؾذٗار ايزؾع ٫ ٜغتأسٕ ايٛيز َٔ ٚايزٜ٘ ٭ْ٘ ؾضض عٌ ع٢ً نٌ َغًِ بايؼ عاقٌ قارص ع٢ً إٔ ٜزؾع ٖشا ايعًٛ.

 

 ؾٛا٥ز

ٚنًٗا ؾام١ً نُا  ايٛايزٜٔ ٚإٔ أعُاٍ ايرب َتؿاٚت١ ؾٗٓاى أعُاٍ أؾنٌ َٔ أعُاٍ أخض٣ؾنٌ بٚض  ٗ ٖشا اؿزٜح  ☜ؾٛا٥ز 

ٖٝٔ ايٓيب   ٍُٕا تهًِ عٔ اإلّإ ؾكاٍ :  ب ِٛ َٗا ٜق َٕ ُؽِعَب١ٟ ، ٜؾٜأٞؾَنًٝ َٚٔعتُٓٛ ِٚ ٔبِنْع  َٕ ٜأ ََٚعِبُعٛ ُٕ ٔبِنْع  َّا َٖا  )اٞيإ٢ َْا َٜٚأِر  ، ُ٘ ًٜٓ َ٘ إ٢يٜٓا اي : ٜيا إ٢ٜي

ََا ٢ٕ(إ٢ َّا ِٔ اٞيإ٢ َٔ َٝا٤ُ ُؽِعَب٠١  َٚاٞيَش ٜٛٓض٢ٜل٢ ،  ِٔ اي َٜؿٔنٌ عٌُ آخض  ٚيشيو بعض ايٓاؼ  ٜط١ٝ اٞيٜأَس٣ َع ؾاإلّإ ُؽعب َتؿام١ً ٖٚٓاى عٌُ 

َج٬ ٗ ٚقت ايػضٚب ٖٛ َٛايب إٔ ٜكٍٛ ا٭سناص ؾٝذًػ ٜٚكضأ ٗ ايكضإٓ أؾنٌ ايشنض ايكضإٓ ٚيهٔ ٗ ايٛقت ا٭سناص تكزّ ع٢ً 

 ايكضإٓ َع أْ٘ أؾنًٗا يهٔ ا٭سناص تكزّ عًٝ٘ . 

ض بٚض ايٛايزٜٔ َع دٗار ايًٛب ْكزّ بٚض ايٛايزٜٔ ع٢ً دٗار ايًٛب ٖٓاى أري١ نجري٠ َٓٗا: ٖشا بٚض ايٛايزٜٔ ٚاؾٗار إسا تعاص

٢ٓٞ َف٢ًٜٓ)يٝغتأسْ٘ ٗ اؾٗار  ايؾاب ايش٣ سٖب يًٓيب  َٓٓٔب ٌْ إ٢ٜي٢ اي ٍَ: َدا٤َ َصُد ُِض٣ٚ ، ٜقا ٢ٔ َع ٘ٔ ِب ًٜٓ ِٔ َعِبٔز اي َِ "  َع ًٜٓ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ًٜٓ اي

ُْ٘ َٗأر ، ٞٔؾ َِٜغَتٞأٔس ٍَ اٞئذ ُ٘ ٜؾٜكا َِ ٜي ًٜٓ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ًٜٓ ُٞٓ َف٢ًٜٓ اي َٓٓٔب ْٞٓ : اي ِٖٔز َٚأيَزاٜى ٜأَس َُا ٜؾَذا ٢ٗ ِِ ، ٜقاٍ : ٜؾٔؿٝ ََْع  : ٍَ ٚعٝأت٢ َعٓا إٕ  (. " ؟ ٜقا

 ؽا٤ اهلل سزٜح ٜزٍ ع٢ً ٖشا إع٢ٓ. 

; هٛط يو إٔ تغأٍ إؿت٢ ١ًْ َٔ ا٭ع١ً٦ ٗ إٓ  ٚاسزدٛاط ايغ٪اٍ عٔ َغا٥ٌ ؽت٢ ٗ ّٜٛ  ٚٗ ٖشا اؿزٜح  ☜ؾٛا٥ز 

ٚاسز َع َضاعا٠ ساي٘ أ٣ اْؾػاي٘ أٚ َضاعا٠ إٔ ٜهٕٛ غامبا أٚ ٫ تهجض عًٝ٘ ست٢ ٫ ٜتربأ َٔ ع٪ايو ، ؾأْت تٓٛض إٍ ساي٘ ؾإٕ 

 ست٢ ٫ ٜتعز٣ ٗ ؾتٛاٙ. نإ ٚاعع ايقزص ؾاعأٍ ٚإٕ تضى يو اجملاٍ ؾاعأٍ ، إٕ ٚدزت٘ تربأ َٔ ع٪ايو ؾاَتٓع ٗ اؿاٍ 

عٔ ابٔ َغعٛر صم٢ اهلل   ٚايؾؿك١ عًٝ٘ ٚاْٛض إٍ َا نإ عًٝ٘ ايقشاب١ صم٢ اهلل عِٓٗ َٔ تعُِٛٝٗ يًٓيب  ☜ؾٛا٥ز 

ْٔٞ ")تنذض َض٠ ؾكاٍ :  ( يهٔ ٕا أنجض ايقشاب١ صم٢ اهلل عِٓٗ ايغ٪اٍ ع٢ً ايٓيب ٚيٛ اعتشت٘ يظار٢ْعٓ٘ قاٍ: ) َُٓا َعًٝٛ  َع

ِِ ٍَ , " ٔؽ٦ُِت ٍَ : " ٜأُبٜٛى  ٜؾٜكا ِٔ ٜأٔبٞ ؟ ٜقا ََ  : ٌْ َّ آَخُضؾ٬َٕصُد ٍَ ٚ , " ، ٜؾٜكا ٘ٔ يٜ٘قا ًٜٓ ٍَ اي َٜا َصُعٛ ٍَ : " أٜٔ أب٢:  ( " ،أب٢ ٚأبٛى ٗ ايٓاص؟ ٜقا

ُٜكًِّٕٛ َٔ ع٪اي٘ ٚناْٛا ىاؾٕٛ إٔ ٜٓظٍ ؾِٝٗ قضإٓ بتشضِٜ َا أسٌ ا ؾعًُٛا غنب ايٓيب  هلل تباصى ٚتعاٍ َٔ سيو ؾهاْٛا 
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َٓ}هلِ ٚيشيو ْظٍ قٛي٘ تباصى ٚتعاٍ ) ُٜ  ٌَ َٗا ٔس ِٓ َٚإ٢ٕ َتِغٜأٝيٛٞا َع  ِِ ِِ َتُغِ٪ٝن َٝا٤ إ٢ٕ ُتِبَز ٜيٝه ِٔ ٜأِؽ ُٓٛٞا ٫ٜ َتِغٜأٝيٛٞا َع ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ ٍُ َٜاٜأ ٖظ

ًِٝٔ ُ٘ ٜغٝؿْٛص َس ١ً َٚاي َٗا  ِٓ ُ٘ َع ١ً ِِ َعٜؿا اي ُٕ ُتِبَز ٜيٝه اهلل أعًِ َقًشتو َٓو ٚأعًِ بٗشا ايعامل ايش٣ تغأي٘ ٫ تغ٧ ب٘ ايٛٔ، ٫ ٚ ({اٞيٝكِضآ

 تكٛيٛا ٕاسا ٜه٢ًُٓ بٗشٙ ايٛضٜك١؟؟ ايتُػ ي٘ عشصا. 

; ايهجري َٔ ايٓاؼ ٜضٜز َعضؾ١ س٬ٍ أّ سضاّ ٚايبعض ٜضٜز إٔ  دٛاب إؿت٢ ع٢ً قزص اؾٛاب ٚٗ ٖشا اؿزٜح ☜ؾٛا٥ز 

 ٜغتؿغض ٗ إغأي١ ؾأْت تع٢ٛ اؾٛاب بكزص ايغا٥ٌ ٚيٛ ٗ طايب عًِ ٫ بز إٔ ُتؿقٌ ي٘، ٕاسا اؽشت ٖشا اؿهِ ٖٚشا ايكضاص. 

ؾكايٛا ٜا صعٍٛ ناْٛا ٜضنبٕٛ ايبشض  َع ايشٜٔ هٛط يًُؿت٢ إٔ ٜظٜز ٗ اؾٛاب ٚيهٔ عه١ُ نُا ؾعٌ ايٓيب أسٝاْا  ☜ؾٛا٥ز 

إٔ ٜبٌ هلِ أسهاّ  اهلل : إْا ْضنب ايبشض ٚمٌُ َعٓا ايكًٌٝ َٔ إا٤ ؾإٕ تٛمأْا ب٘ عٛؾٓا، أؾٓتٛمأ َا٤ ايبشض: أصار ايٓيب 

٭ْ٘ ٜعًِ أِْٗ وتادٕٛ إٍ ايٛعاّ  ٗ عضض ايبشض ٚايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ إٔ ٖشا ٖٛ  "ٖٛ ايٛٗٛص َا٩ٚٙ اؿٌ َٝتت٘ ": ؾكاٍ 

 دٛاب اؿهِٝ. 

 أْٗا ؼتاز إٍ ٖشٙ ايظٜار٠ .  ٗ اؾٛاب ٕعضؾت٘  ؾظار ايٓيب  ٚقاٍ ٜا صعٍٛ اهلل : أهلشا سر ، قاٍ : ْعِ ، ٚيو أدضنُا عأيت٘ 

 ع٢ً إغتؿت٢ بظٜار٠ أّ ٫ ٖٚشا ٜعٛر ع٢ً ساٍ إغتؿت٢... ٖٚشٙ إغأي١ تعٛر ؿاٍ إؿت٢ ْؿغ٘ ٌٖ هٝب 

ايعا٢َ ٜضٜز اؿ٬ٍ ٚاؿضاّ ... طايب ايعًِ ٜضٜز إٔ ٜغتظٜز ٗ إغأي١ ٚإٕ نٓت طايب عًِ ًٜظَو إٔ تتأرب ست٢ تغتؿٝز 

 ٜٚؿٝزى َٔ ٜؿتٝو. 

ست٢ بًؼ ب٘ ا٭َض إٔ  رعٛت٘ ؾكز أٚس٣ صعٍٛ اهلل إٕ ايزع٠ٛ إٍ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٫ بز إٔ ٜتشٌُ اإلْغإ إؾام ٗ عبٌٝ 

َٚا سزخ َع٘ ٗ ايٛا٥ـ يٝػ َٓهِ ببعٝز، ؾايزاع١ٝ إٍ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٫ بز إٔ  ( أبًؼ صعاي١ صب٢  ٜ٪ٜٚين َٔ)ٜكٍٛ : 

 ٜقرب ٚوتغب ٚايش٣ ىاطب ايٓاؼ ٜٚقرب ع٢ً آساِٖ خري َٔ ايش٣ ٫ ىاطبِٗ ٫ٚ ٜقرب ع٢ً آساِٖ 

 اهلل صٓ٘ ايبداصٟ يإلَاّ إؿضر ا٭رب فشٝض ٗ ايجا٢ْ اؿزٜح 

 . ايٛايز عد٘ ٗ ايضب عد٘ ٚ ايٛايز صما ٗ ايضب صما : قاٍ عُض بٔ اهلل عبز عٔ

 

 ايغد٘ / َعٓاٙ ايهضا١ٖٝ يًؾ٧ ٚعزّ ايضما ب٘ 

 ٗ ٖشا اؿزٜح:
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إٔ ايٛايز إسا عد٘ ع٢ً أسز أبٓا٥٘ ٜغد٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ عًٝ٘ بغد٘ ٚايزٙ عًٝ٘ ٭ٕ اهلل عظ ٚدٌ أَض ا٭بٓا٤ بٛاع١  

اٯبا٤ ؾأَض اهلل إٔ ٜٛاع ا٭ب ٜٚهضّ ٚا٭ّ نشيو ٖٚٞ َٔ باب أٍٚ أٟ ٜهٕٛ تهضِٜ اإلْغإ يٛايزٜ٘ ٚخاف١ ا٭ّ ٜهٕٛ بٖضٖا 

 تكًٌٝ يؾأْ٘ ٭ٕ ا٭ب ٖٛ ٗ َا أص٣ ٖٛ صَا١ْ إٝظإ ; ٖٛ ايش٣ ٜنب٘ تقضؾات أبٓا٥٘ ٚطٚدت٘ . أع٢ً َٔ ا٭ب ، ٚيٝػ ٖشا ؾٝ٘ 

ؾٗٓا ا٭فٌ ٗ اإلْغإ إٔ ٜتذٓب عد٘ ٚايزٜ٘ بأ٣ طضٜك١ ناْت، ٚا٭فٌ إٔ ٜٛٝع أباٙ ٚأَ٘ ٗ طاع١ اهلل ؾ٬ طاع١ ٕدًٛم 

 ِٜ ؽزٜز ع٢ً إٔ ايٛيز هب عًٝ٘ إٔ ٜتذٓب عد٘ ٚايزٜ٘. ٗ َعق١ٝ اـايل َُٗا بًؼ ٖشا إدًٛم َٔ َٓظي١ ؾؿٝ٘ ؼض

ٖٓاى بعض ا٭با٤ ٚا٭َٗات ٫ ٜعٕٝٓٛ أبٓا٥ِٗ ع٢ً ايرب بإٔ ًِٜٛ َج٬ أٚ إٔ ٜؿنٌ أسز ا٭بٓا٤ ع٢ً ايبعض ا٭خض أٚ نُا 

َؾانٌ َا أْظٍ اهلل وزخ ٗ نجري َٔ بٝٛت إغًٌُ ا٭ّ تهٕٛ َتعٓت١ َع ٚيزٖا بغبب طٚدت٘ ؾٝشزخ ٗ ايػايب َٓاٚؽات ٚ

 بٗا َٔ عًٛإ ٜٚهٕٛ ايظٚز ٚايٛيز سا٥ض بٌ ا٭ّ ٚايظٚد١. 

٫بز إٔ ْبشح عٔ َٛاطٔ اـًٌ ست٢ ْغتٛٝع إٔ ْٛفٌ ايزٚا٤ ايٓادض ايش٣ ْزا٣ٚ ب٘ ٖشٙ اؾضاسات، بعض ا٭َٗات َتغًٛات 

٫ٚ ق١ُٝ ، قُٝتٗا ٗ خزَتٗا ، إٕ قاَت باـز١َ ع٢ً طٚد١ ا٫بٔ تؾعض إٔ ٖشٙ إضأ٠ َا دا٤ت إ٫ يتهٕٛ خار١َ يٝػ هلا ٚطٕ 

ٖٔٞ ، ٚإٕ ققضت تكّٛ ايزْٝا ٫ٚ تكعز، ٗ إكابٌ ا٫بٔ ْٛضا ٭ْ٘ ٫ ٜضٜز إٔ تغد٘ عًٝ٘ ا٭ّ ٜأت٢  ٓٔعِ ايظٚد١  نُا ٜٓبػ٢ ؾ

ٕٛ عٓزٙ ؾك٘ ٗ ع٢ً سغاب ايظٚد١ ؾٝنٝع سكٛم ايظٚد١  ٖٚشٙ "َقٝب١" َٔ إقا٥ب ابتًٝٓا بٗا ٭ٕ ايضدٌ ٫ بز إٔ ٜه

 ايتعاٌَ َع طٚدت٘ َٚع أَ٘ ٜٚكّٛ بعٌُ َٛاط١ْ بٌ اؿكٌ ٭ٕ ا٭ّ هلا سل عًٝ٘ ٚايظٚد١ هلا سل عًٝ٘.

ا٭ّ هلا ايرب ٚاإلسغإ ٚن١ًُ اإلسغإ نُا قًت قبٌ سيو تؾٌُ ْٝع أْٛاع اإلسغإ : ايرب ، ايٓؿك١ ، ايعٛـ ، اؿٓإ ; ٚايظٚد١ 

ّ إٔ ٜتعًِ اؿكٛم ٚايٛادبات هلا سكٛم ٫ بز إٔ ٜتعًِ ٚ أْا أقٍٛ إٔ ٖشا ؾضض عٌ ع٢ً نٌ صدٌ أصار إٔ ٜتظٚز ًٜظَ٘ ؽضعا

إتعًك١ بظٚدت٘ ٚاؿكٛم إتعًك١ بٛايزٜ٘ ; ؾ٬ تأت٢ ع٢ً سغاب ايظٚد١ ٭دٌ ا٭ّ ٗ ايًِٛ ، بٌ ب٬ بز إٔ تغزر ٚتكاصب ٫ٚ 

 تعق٢ أَو بغبب طٚدتو.

 ف ٚايٛاع١ ٖٓا أ٣ طاع١ ا٭ّ أٜنا تهٕٛ ٚؾل َضار اهلل عظ ٚدٌ.إسٕ ايكن١ٝ تهٕٛ َتعًك١ بإعضٚ

ٖٓاى بعض ا٭طٚاز ٜنٝع سل أَ٘  بغبب طٚدت٘; بغبب إؾضاط٘ ٗ سب طٚدت٘ .. هعٌ أَ٘ خار١َ يظٚدت٘  . يشا ًٜظّ نٌ طٚز 

 تعًِ اؿكٛم ٚايٛادبات.

 اٙ أمٝع َٔ اؿكٛم.ٚأص٣ إٔ َٔ مٝع سكٟا ٚاسزٟا َٔ سكٛم اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾٗٛ َا عٛ 
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اْٛض إٍ ْؿغو ٚؾتؿ ؾٝٗا ٚاْٛض إٍ عٝٛبٗا ػز إٔ ٖٓاى خًٌ ٗ عبارتو ٖٚشا اـًٌ ْتر عٔ اـًٌ ؾ٢ عكٝزتو ٚ 

إّاْو ،ؾًُا ٚفًت إٍ ٖشٙ ايزصد١ سزخ خًٌ بٝٓو ٚبٌ أَو أٚبٝٓو ٚبٌ طٚدتو، ؾتعق٢ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٗ أَو أٚ 

طٚدتو ، أَا يٛنٓت َٓنب٘ بنٛاب٘ ايؾضع ، ٚتضتبٝت تضب١ٝ إّا١ْٝ ع٢ً ايعكٝز٠ ايقشٝش١ تعق٢ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٗ 

ٚع٢ً ايعًِ ٚع٢ً ايؿِٗ ٚع٢ً ايعٌُ ئ تنٝع سكٟا َٔ اؿكٛم إ٫ إسا غًبت عًٝ٘ . ٚإسا أفًشت بٝٓو ٚبٌ اهلل أفًض اهلل بٝٓو 

 ٚبٌ ايٓاؼ ٚأٍٚ ايٓاؼ بشيو ِٖ أًٖو. 

هلل أقضب نًُا فًض ي٘ نٌ َٔ سٛي٘ ع٢ً أقٌ تكزٜض ٫ ٜهْٛٛا عببٟا ٗ قٛٝع١ اهلل تباصى ٚتعاٍ أٚ ٗ إثِ نًُا نإ ايعبز َٔ ا 

 أٚ قٛٝع١ صسِ ٚيهٔ ٜا يٝت قّٛ ٜعًُٕٛ .. ٖٝٗات .. ٖٝٗات. 

يٓقٝش١ ماعت ادعٌ ايزٜٔ نً٘ ايٓقٝش١، َا عار ٜعٌ أسز ع٢ً ايرب ٚإعضٚف ست٢ ايٓقٝش١ ماعت بٌ إغًٌُ ٚايٓيب 

ْٖٜؿَعٔت ايٚشٞنَض٣})ٚاهلل عظ ٚدٌ ٜكٍٛ :  ماع ايزٜٔ  ({ٜؾَشنِِّض إ٢ٕ 

({ٌٔٓ َٔ ٪ُُِ ٕٖ ايٚشٞنَض٣ َتٜٓؿُع اٞي ؾناعت بٝٓٓا ُع١ٓ ايتشنري، ست٢ ايش٣ ٜضٜز إٔ ٜشنض غريٙ بزأ ىاف إٔ ٜتهًِ ، ػز إٔ  ({ََٚسنِِّض ٜؾإ٢

ايٓاؼ ٫ َبا٠٫ هلا ٗ ايٓقٝش١ ،ٚأفبشت ايٓقٝش١ يٝػ هلا تأثري ٗ ْؿٛؼ إ٪ٌَٓ ، ٚأْا أتهًِ عٔ إًتظٌَ ٚيٝػ عا١َ 

باب ضبت٢ عضف َجٌ َعضؾت٢. ٖشا ايه٬ّ أقٛي٘ َٔ ايٓاؼ ; ٚإٕ تعذب ؾعذْب بأفشاب ايًش٢ ٚإٓتكبات َٚٔ دضب َجٌ ػ

ؾٓشٔ أٍٚ ايٓاؼ بإعضٚف ٚايرب ٚاإلسغإ َٚعضؾ١ اؿكٛم ٚايٛادبات; ٖب إٔ عإا مٝع سكٛم اهلل تباصى ٚتعاٍ  ايٓقٝش١

ُٝنٌ أسزٟا؟؟ ٫ ٚطٕ ي٘ ، يشا إسا ٚقع ايع امل ٗ سْٕب ٜٚكع ٜشٍ ع٢ً ٜزٜ٘ ايهجري، يٛ إٔ صد٬ٟ دا٬ٟٖ أماع نٌ اؿكٛم ٌٖ ع

اؾاٌٖ ٗ ْؿػ ايشْب ،ٚطص ايعامل ٜهٕٛ أمعاف َناعؿ١ ٭ْ٘ ؾعٌ ايشْب بعًِ أَا اؾاٌٖ ؾٛقع ؾٝ٘ ظٌٗ ؾؾتإ بٌ 

 ايؿضٜكٌ. 

إٕ ًُٚت ا٭ّ ايظٚد١ تًٛـ َع  صض٢ أباى ٚأَو ٗ طاع١ اهلل ٚيٝػ ٗ َعق١ٝ اهللأيشا أصدع ٚأقٍٛ إٜاى ٚعد٘ ايٛايزٜٔ، 

إٔ ٖشٙ أ٢َ ٫ٚ أعتٛٝع إٔ أعقٝٗا ؼًُٝٗا َٔ أد٢ً أْا ، ٚؾ٢ إكابٌ تتًٛـ َع أَو ٚتٛرر إيٝٗا ؾأْت إٛايب  طٚدتو ٚقٌ هلا

غزَتٗا ٚيٝػ طٚدتو ٚطاعتٗا أٜنا، أَا ايظٚد١ َٔ باب ايتأرب َعو ، َٔ باب سغٔ إعاؽض٠ َعو تؿعٌ ٭َو َا تضٜز. 

 ايكن١ٝ ؼتاز إٍ ؾك٘ ٚتعًِ اؿكٛم ٚايٛدبات .

 

    ا٭ّ بض باب - ايجا٢ْ ايباب 
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( عٔ بٗظ بٔ سهِٝ، عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ، قًت: ٜا صعٍٛ اهلل! َٔ أبض؟ قاٍ: "أَو" قًت: َٔ أبض؟ قاٍ: "أَو" قًت: َٔ أبض؟ 3سزٜح )

 قاٍ:"أَو" قًت: َٔ أبض؟ قاٍ: "أباى، ثِ ا٭قضب، ؾا٭قضب".

 

 ٕا ُع٦ٌ قاٍ ث٬خ َضات ا٭ّ َٚض٠ ٚاسز٠ ا٭ب، فزص إقٓـ ٖٓا باب ا٭ّ َع إٔ ايٓيب 

 ؾًُاسا خك إقٓـ ايباب مساٙ باب بض ا٭ّ ؟

 ٭ٕ ا٭ّ هلا َظٜز عٓا١ٜ ٚصعا١ٜ َٚظٜز ٗ ايرب  ٭ٕ ا٭ّ باإلؽؿام ٚايٛايز باإلْؿام.  

  ٖٓا ٜغأٍ َٔ أبض ؟

بايق١ً ؾٗشا ؾٝ٘ سضل ايقشاب١ صم٢ اهلل عِٓٗ ع٢ً  أ٣ َٔ أسغٔ إيٝ٘ َٚٔ أفً٘ ، َٔ أٍٚ ايٓاؼ باإلسغإ ، َٔ أٍٚ ايٓاؼ

 َعضؾ١ َضاتب اـري . 

عٔ أبٞ عُضٚ ايؾٝباْٞ قاٍ: سزثٓا فاسب ٖشٙ ايزاص ٚأَٚا بٝزٙ إٍ راص عبز اهلل قاٍ: عأيت ايٓيب ف٢ً اهلل ٚاؿزٜح ا٭ٍٚ )

ناْٛا وضفٕٛ ع٢ً َعضؾ١ ا٭عُاٍ ايقاؿ١ ( ؾايقشاب١ صمٛإ اهلل عًِٝٗ عًٝ٘ ٚعًِ أٟ ايعٌُ أسب إٍ اهلل عظ ٚدٌ .....

 ٚايتؿامٌ ؾُٝا بٝٓٗا ست٢ ٜتعًُٖٛا ٜٚعًُٛا بٗا ٚيٝػ إكقز إٔ ٜتعًُٖٛا ؾك٘. 

 "ٖٝا بٓا ْ٪َٔ عاع١سنض٢ْ اٯٕ سزٜح َعاس "

ار٠ اإلّإ ٚإٔ فزص باب طٜ اإلَاّ ايبداصٌٟٖ ايقشاب١ إّاِْٗ ماع ٚيهٔ إغأي١ ؼتاز إٔ ْظرار إّاْا ؾٛم إّآْا ٚيشيو 

 اإلّإ ٜظٜز بايٛاع١ ٜٚٓكك بإعق١ٝ ،ٚفزص ؾ٢ نتاب٘ ايقشٝض قٍٛ َعاسيبعض أفشاب٘ "ٖٝا بٓا ْ٪َٔ عاع١". 

 أ٣ إٔ أٍٚ ايٓاؼ بايرب ٚاإلسغإ ٖٞ ا٭ّ ; بض أَو ٚفًٗا أ٫ٟٚ قاٍ " َٔ أبض  ؟ قاٍ : أَو "

 قًت "َٔ أبض؟ قاٍ : أَو ، ثِ نضصٖا ث٬خ" 

ٚعبب تكزِٜ ا٭ّ نجض٠ تعبٗا عًٝ٘ ٚؽؿكتٗا ٚخزَتٗا َٚعاْا٠ إؾام ٗ صٓ٘ اهلل ٗ ؽضح ٖشا اؿزٜح : " اي٣ٚٛٓ اإلَاّقاٍ 

 .  "ًٓ٘ ثِ ٚمع٘  ثِ إصماع٘ ثِ تضبٝت٘ ٚ خزَت٘ ُٚضٜن٘ ٚغري سيو

٢ يٛ تإٔت أَاَو قًبو ٫ ؾا٭ّ نِ عاْت َٔ أدًو ٚأْت ٫ تؾعض بٗشٙ ايكن١ٝ ؾكز نربت ٚتضعضت ٚمل تؾعض َٜٛا بأمل أَو ست

 ٜهٕٛ َؾؿكا عًٝٗا نُا نإ قًبٗا َؾؿكا عًٝو ٚأْت صمٝع . 
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ٚيشيو بعض ايٓاؼ ٜت٢ُٓ َٛت أبِٝٗ ٖٚشٙ ب١ًٝ َٔ أعِٛ ايب٬ٜا ، ست٢ يٛ ٚفٌ بِٗ ا٭َض إٔ ٜنضبٛى ع٢ً صأعو عشا٥ِٗ 

َٕٛ عًٝو ، ْارصٟا َا ْغُع إٔ أَٟا تزعٛ ع٢ً ٚيزٖا إسٕ  ٫ هٛط يو ايزعا٤ عًِٝٗ ق٘ ٚأْت تهٕٛ عام هلُا َٚع سيو ٫ ٜزُع

ب ؽز٠ عكٛق٘ هلا، ٚنُا قًٓا اإلْغإ ٜتك٢ رع٠ٛ أبٝ٘ ٚأَ٘ بكزص إغتٛاع ؾُٔ إُهٔ إٔ ٚفًٗا ٚيزٖا إٍ َضس١ً ٫ ْٗا١ٜ بغب

ٜقارف ايزعا٤ عاع١ إداب١ ٚتهٕٛ أبٛاب ايغُا٤ َؿتش١ ؾتزعٛ عًٝ٘ ؾاهلل تباصى ٚتعاٍ ٜغتذٝب يزعا٥ٗا ؾٝقاب ايٛيز بزعا٤ 

 أَ٘. 

ٜٛٓاٍ:  قاٍ اؿاؾٜ ٗ ايؿتض ،قاٍ ابٔ َب

ث٬ث١ أؽٝا٤ ا٭ب  يٮّ ث٬ث١ أَجاٍ َا يٮب َٔ ايرب ، قاٍ ٚنإ سيو يقعٛب١ اؿٌُ ثِ ايٛمع ثِ اإلصماع " " َكتناٙ إٔ ٜهٕٛ 

٫ ٜؾاصى ا٭ّ ؾٝٗا ع٢ً اإلط٬م. ؾتتشٌُ ا٭ّ تغع١ أؽٗض َٔ أدٌ إٔ تغض بض٩ٜتو ٚيٛ تعًِ ا٭ّ أْٗا ؼٌُ ؽكٟٝا ٗ بٛٓٗا 

٢ٔ })َا َٔ ُٜعل ، ُٜعل أَ٘ َا ُٓت إٔ ؼٌُ َٜٟٛا ٚأْٗا عٓزَا ؼًُ٘ ٚتنع٘ ٚتضمع٘ ٚتضبٝ٘ أٍٚ ِٝ َٓ َٔ ٪َُِ  ُٙ َٛا َٕ ٜأَب ُّ ٜؾٜها َٖا اٞيُػ٬ٜ َٜٚأ

َٚٝنٞؿّضا ّْا  َٝا َُا ٝطِػ ُٗ ٖٜٔك ُِٜض َٓا ٜإٔ  ُّا * ٜؾَدٔؾٝ َٜٚأٞقَضَب ُصِس ُ٘ َطٜنا٠ٟ  ِٓ َٚ ِّٝضا  َُا َخ ُٗ َُا َصٗب ُٗ ُِٜبٔزٜي َْا ٜإٔ   ({ٜؾٜأَصِر

ٖشا ايػ٬ّ ٝطٔبع ؽك٢ عٝاسا باهلل ٚايؾك٢ َٔ ؽك٢ ٖٚٛ ٗ بٛٔ أَ٘ ؾًٛ تعًِ ا٭ّ سيو ٕا ًٓت ؾٝ٘ ٚيرتنت٘ ٚأًُٖت٘ ست٢  

 ّٛت ٖٚٛ فػري ٚأقٍٛ ست٢ يٛ عًُت أْ٘ عٝهٕٛ عببٟا ٗ ؽكا٥ٗا ٚيهٓٗا تغعز بٛدٛرٙ  ٖٚشا َٔ إؽؿام ا٭ّ ع٢ً ٚيزٖا. 

أَ٘ ٚنإ َٔ ايقاؿٌ، ٚناْت أَ٘ َضٜن١ ؼتاز إٍ ايزٚا٤ ٖٚٛ ايش٣ ّضمٗا ، ؾأمً٘ أفزقا٤ ست٢ يٛ نإ عام، ٚيزٟا نإ باصٟا ب

ايغ٤ٛ ؾهإ ىضز نٌ ّٜٛ ٜٚغٗض َعِٗ، ٚناْت تكٍٛ ي٘ ٜا ب٢ٓ )إٜاى ٚأفزقا٤ ايغ٤ٛ ( ٢ٖٚ ٫ تعًِ إٔ أفزقا٤ ايغ٤ٛ أثضٚا ؾٝ٘، 

ضب إ٫ ب٘ ٫ٚ تأخش ع٬دٗا إ٫ ب٘ ، ٚؾ٢ ي١ًٝ َٔ ايًٝاٍ تأخض نجريا ٚنإ ٜضدع نٌ ّٜٛ َتأخض ٚأَ٘ تٓتٛضٙ ٢ٖٚ ٫ تأنٌ ٫ٚ تؾ

ٚناْت ا٭ّ َضٜن١ دزا ٚناْت تضٜز ايع٬ز ؾُا اعتٛاعت إٔ تتٓاٍٚ ع٬دٗا ٚناْت ٚد١ً ٚخا٥ؿ١ إٔ ٜهٕٛ أفاب ابٓٗا َهضٚٙ ، 

ـُض قز غًب ع٢ً عكً٘ ؾأَغو َضطب٘ ؾًُا رخٌ قايت ٜا ب٢ٓ أقًكت٢ٓ عًٝو أٜٔ نٓت ؟ إ٢ْ نٓت أستاز إٍ ايزٚا٤ ؟ ؾهإ ا

 ٖٚؾِ صأؼ أَ٘ ٭ْٗا تعاتب٘ ع٢ً صدٛع٘ َتأخضٟا، ؾشهِ عًٝ٘ بايكقال ٚقٛعت صقبت٘.

ؾهٝـ ػضأ إٔ ٜقٌ ب٘ اؿاٍ إٍ إٔ وِٛ صأؼ أَ٘، غ٬ف ايغًـ نإ ايضدٌ وٌُ أَ٘ ع٢ً ٚٗضٙ ؾ٢ اؿر ؾضأ٣ بٔ عُض 

أ٣ أْٗا إٕ مل تغتٛٝع إؾ٢ ع٢ً قزَٝٗا ؾٗٛ هلا بعري  ٌ ... إٕ ٝأسعضت صنابٗا مل ٝأسعض() ٜا بٔ عُض إ٢ْ هلا بعريٖا إشيقاٍ ي٘ 

 َشيٌ
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أ٣ ٫ٚ طًك١  َٔ طًكات اي٫ٛر٠ ٕا تعاْٝ٘ َٔ إؾام  ) ؾٌٗ صأٜت٢ٓ ٚؾٝتٗا سكٗا ؟؟ قاٍ ٫ ٚاهلل ٫ٚ ٚؿض٠ َٔ ٚؿضاتٗا ( 

 ٚإتاعب َٔ أدً٘.

تت ٚرَعتٗا ع٢ً خزٖا بغبب عكٛم ٚيزٖا ًُٚٚ٘ هلا َع ؽؿكتٗا عًٝ٘، ؾُُٗا ٜؿعٌ ايٛيز ؾاْٛض إٍ ٖشا ايؾك٢ ، ؾهِ َٔ أّ َا

 َع ٚايزٜ٘ ؾٗٛ ٜض٣ َُٓٗا سٓاْٟا ٚؽؿك١ٟ ؾٌٗ دظا٤ اإلسغإ إ٫ اإلسغإ .

بعز سيو  إسا نإ يٮّ ث٬ث١ أصباع ايرب يقعٛب١ اؿٌُ ثِ ايٛمع ثِ اإلصماع ؾٗشٙ تٓؿضر بٗا ا٭ّ ٚتؾك٢ بٗا ، ثِ تؾاصى ا٭ب

٢ٕ })ؾ٢ ايرتب١ٝ، ٚقز ٚقعت اإلؽاص٠ إٍ سيو ؾ٢ قٛي٘  ٢ٔ ٜأ ِٝ ََ ُ٘ ٔؾٞ َعا َٚٔؾَقاٝي  ٣ٔ ِٖ َٚ  ٢ًٜ ّٓا َع ِٖ َٚ  ُ٘ َٗ ُ٘ ٝأ ًِٜت َُ ٘ٔ َس ِٜ َٛأيَز َٕ ٔب َٓا اإل٢َْغا ِٝ َٖٚف َٚ

َُٔقري ٖٞ اٞي ِٜٜو إ٢ٜي َٛأيَز َٚٔي  (.{اِؽٝهِض ٔيٞ 

 ضتب١ ا٭ٍٚ، ٚا٭ب ؾ٢ إضتب١ ايجا١ْٝ، ؾًٛ تعاصض ن٬ّ ا٭ّ َع ن٬ّ ا٭ب، أُٜٗا ٜكزّ ؟، ؾا٭ّ ؾ٢ إقًت )َٔ أبض ؟ ( قاٍ ) أباى (

 ٜٚتؿل َع ن٬ّ اهلل عظ ٚدٌ ٚن٬ّ ْبٝ٘  ْٓٛض ؾ٢ إغأي١ ؾ٬بز َٔ ايتؿقٌٝ، ؾايه٬ّ ايش٣ ؾٝ٘ طاع١ ٚقضب٢ هلل ٚيضعٛي٘  

ٜكزّ عٛا٤ نإ يٮب أٚ يٮّ، أَا إسا ناْت إغأي١ ؾ٢ ؽ٧ َباح ٜكزّ ن٬ّ ا٭ّ ع٢ً ن٬ّ ا٭ب َع إعرتما٤ ا٭ب ٭ٕ نجريا َٔ 

ا٭با٤ ٫ ٜعًُٕٛ َجٌ ٖشٙ ا٭سهاّ ٚا٫بٔ ايباص ٖٛ َٔ ٜضٜز ايٓذا٠ ٭باٙ ٚأَ٘ ؾٝٓقض أباٙ ٜٚغرتمٝ٘ ست٢ يٛ تقٓع بأْ٘ 

 مٝٗا بشيو.عٝؿعٌ َا طًبت٘ أَ٘ ست٢ ٜض

ؾ٢ نتاب ا٭رب بباب بض ا٭ب بعز باب بض ايٛايزٜٔ ٚسنض ْؿػ اؿزٜح ست٢ ٜبٌ إٔ ا٭ب ي٘ بض ٚطاع١  اإلَاّ ايبداص٣ٚقز أت٢ 

 ،إٔ ايٛاع١ نًٗا يٝغت يإلّ بٌ ٢ٖ َكغ١ُ نٌ ع٢ً سغب٘.

 

 ( يٛايزٜ٘ ايه٬ّ يٌ ) باب - ايضابع ايباب 

(عٔ طٝغ١ً بٔ َٝاؼ قاٍ نٓت َع ايٓذزات ؾأفبت سْٛبٟا ٫ أصاٖا إ٫ َٔ ايهبا٥ض ، ؾشنضت سيو ٫بٔ عُض ؾكاٍ:  8/  6اؿزٜح ) 

َا ٢ٖ؟ ؾكًت: نشا ٚنشا، قاٍ: يٝغت ٖشٙ َٔ ايهبا٥ض، ٖٔ تغع )اإلؽضاى باهلل ٚقتٌ ْغ١ُ ٚايؿضاص َٔ ايظسـ ٚقشف احملق١ٓ 

ٚايش٣ ٜغتغدض ٚبها٤ ايٛايزٜٔ َٔ ايعكٛم( قاٍ بٔ عُض: أتؿضم َٔ ايٓاص ٚؼب إٔ  ٚأنٌ ايضبا ٚأنٌ َاٍ ايٝتِٝ ٚإؿار ؾ٢ إغذز

تزخٌ اؾ١ٓ ؟ قًت: إ٣ ٚاهلل ، قاٍ : أس٢ ٚايزاى ؟ قًت : عٓز٣ أ٢َ ، قاٍ : ؾٛاهلل يٛ أيٓت هلا ايه٬ّ ٚأطعُتٗا ايٛعاّ يتزخًٔ 

 اؾ١ٓ َا إدتٓبت ايهبا٥ض.
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  اؿزٜح ؾٛا٥ز ☜

َضؾٛعٟا ٚيهٔ ٖٓاى أسارٜح نجري٠ َضؾٛع١ بٓك ٖشا اؿزٜح ) ايهبا٥ض عبع ( ٚيًعًُا٤ ن٬ّ ٌٖ ايهبا٥ض ٖٚشا اؿزٜح يٝػ  -1

عبع أّ تغع ؟ نُا قاٍ بٔ عباؼ صم٢ اهلل عٓ٘ ايهبا٥ض إٍ ايغبعٌ أقضب َٔ ايغبع، ٚقز فٓـ ايعًُا٤ نتبٟا ؾ٢ ايهبا٥ض 

 ١ ؾٝٗا .ؾٛدزٖٚا تظٜز عٔ إا١٥ نبري٠ أٚ أنجض ٚقز سنضٚا ا٭ري

بٔ عاَض اؿٓؿ٢، َٚٔ َٓٗر ٚأفٍٛ  امس٘ لزٙايٓذزات طا٥ؿ١ َٔ طٛا٥ـ اـٛاصز ، ٚمسٛا بشيو ٭ٕ قا٥زِٖ نإ  -2

َُضتهب ايهبري٠ بٌ إٕ بعنِٗ ٜهؿض َضتهب ايقػري٠ نُٔ نشب نشب١ فػري٠ اعتربٚٙ َاصم َٔ  اـٛاصز أِْٗ ٜهؿضٕٚ 

اإلع٬ّ، َٚٔ أفض ع٢ً ايشْب عٛا٤ نإ فػريا أٚ نبريٟا ٜهؿض عٓزِٖ أٜنا، ٚعٓزِٖ ن٬ّ طٌٜٛ ؾ٢ َغأي١ اإلّإ، 

ب ايهبري٠ ناؾض ؾ٢ ايزْٝا كًز ؾ٢ ايٓاص ؾ٢ اٯخض٠، ٚاتؿكت َعِٗ إعتظي١ ؾ٢ ؽًٝز َضتهب ٚإؽتٗضعٓزِٖ إٔ َضته

ايهبري٠ ؾ٢ ايٓاص ،ٚقايٛا إٔ َضتهب ايهبري٠ ؾ٢ ايزْٝا ؾ٢ َٓظي١ بٌ إٓظيتٌ ٫ َ٪َٔ ٫ٚ ناؾض ٖٚٛ ؾ٢ اٯخض٠ كًز ؾ٢ ْاص 

 ؼت إؾ١٦ٝ َأي٘ إٍ اهلل إٕ ؽا٤ عشب٘ ٚإٕ ؽا٤ غؿض ي٘.دِٗٓ، ٖٚشا خ٬ف َا عًٝ٘ أٌٖ ايغ١ٓ بإٔ َضتهب ايهبري٠ 

ٖٚشا ايضدٌ َع نجض٠ عؾضت٘ ٭ٌٖ ايبزع ٚٔ إٔ نٌ سْب أصتهب٘ َٔ ايهبا٥ض، ٚايهبا٥ض ٢ٖ نٌ َا هلا سز أٚ هلا عكٛب١ ؾ٢  -3

ا يؿت١ ١َُٗ إٔ أٌٖ ايزْٝا أٚ اٯخض٠ ٚٚصر ؾٝٗا ْك، ٚبزأ بٔ عُض ٜبٌ ي٘ أْٗا يٝغت َٔ ايهبا٥ض ٚأْٗا غ٬ف سيو ، ٖٚٓ

ايبزع هعًٕٛ أتباعِٗ ٜتعقبٕٛ يكٛهلِ ُٜٚٛػ بقري٠ أتباع٘ ؾ٬ ٜضٕٚ إ٫ َا ٜكٍٛ نبريِٖ ؾك٘، يشيو لزِٖ ٫ 

يشيو لز  ٜٛقضٕٚ ايعًُا٤ بٌ ٜغبِْٛٗ ٜٚهؿضِْٚٗ ؾبعنِٗ ٜهؿض اإل١ُ٥ ا٭صبع١ ٚبعنِٗ ٜهؿض فشاب١ ايٓب٢ 

ايبزع أْٗا تُٛػ بقري٠ فاسبٗا ؾ٬ ٜض٣ اؿل أبزا بٌ ٜض٣ اؿل باط٬  أتباعِٗ ٫ ورتَٕٛ أسز، يشاى َٔ َغا٨ٚ

ٚإٔ نٌ َٔ ٜعتكز خ٬ف إعتكارٙ ؾٗٛ ع٢ً اين٬ٍ إبٌ، بٌ ٜهؿضٕٚ نٌ َٔ مل ٜكضِٖ ع٢ً َٓٗذِٗ أٚ ٜٛاؾكِٗ ع٢ً 

٫ تغتج٢ٓ أسزا إ٫ أؾضار  قٛهلِ أٚ ٜباٜعِٗ أٚ ٜكزَٕٛ هلِ اي٤٫ٛ ناـٛاصز، َِٚٓٗ طا٥ؿ١ تهؿض ْٝع ا٭١َ ع٢ً اإلط٬م

اؾُاع١ ٜٚكٛيٕٛ ) مٔ ْاع١ إغًٌُ َٚٔ رْٚٓا ٫بز إٔ ٜشعٔ يٓا َٚٔ مل ٜشعٔ يٓا ؾٗٛ ناؾض ( ٚعٓزِٖ َغأي١ اإلَا١َ 

ايع٢ُٛ أفٌ َٔ ا٭فٍٛ، ٢ٖٚ نشيو عٓز أٌٖ ايغ١ٓ ٚيهٔ بنٛابٛٗا ٚيٝغت باهل٣ٛ، ٚيٝغت نٌ ْاع١ تعتكز أْٗا 

ُٜباٜع َٚٔ مل ٜباٜع٘ ؾكز خضز َٔ ْاع١ إغًٌُ ٜٚأَ ضٕٚ عًِٝٗ أسز ٜهٕٛ ٖٛ أَري إ٪ٌَٓ ٚي٘ ايغُع ٚايٛاع١ ٚ
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اإلع٬ّ نُا ٖٛ اؿارخ، ؾايكن١ٝ ؼتاز إٍ عًِ يشيو عضف ايعًُا٤ ايعًِ بأْ٘ ٖٛ إرصاى ايؾ٧ إرصانٟا ٫طَٟا ؾُٔ مل ٜزصى 

 ايؾ٧ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ إرصانٟا ٫طَٟا ؾًٝػ بعامل .

ُٚؾل ؾ٢ أٌٖ ايب -4 زع ٜقُٕٛ آسإ أتباعِٗ عٔ اؿل ٚيهٔ أصار اهلل بٗشا ايضدٌ خريا ؾًُا أصار إٔ ٜغأٍ عأٍ بٔ عُض، ؾكز 

ٖٝٔ ي٘ ابٔ عُض أْٗا يٝغت َٔ ايهبا٥ض ٚبزأ ٜعزر ي٘ ايهبا٥ض  ع٪اي٘ ٫بٔ عُض ؾكاٍ ٫بٔ عُض أؽٝا٤ ٚٔ أْٗا َٔ ايهبا٥ض ، ؾب

 إؾٗٛص٠ 

  -ٚقاٍ أْٗا تغع :

  اهللاإلؽضاى ب

" إٔ ػعٌ هلل  قاٍ "ٜا صعٍٛ اهلل أ٣ ايشْب أعِٛ "، قاٍ  ٢ٖٚ َٔ أعِٛ ايشْٛب ع٢ً اإلط٬م، ٕا عأٍ بٔ َغعٛر ايٓب٢ 

ْزا ٖٚٛ خًكو " ٚأٍٚ سزٚخ ايؾضى ؾ٢ ب٢ٓ آرّ نإ ؾ٢ قّٛ ْٛح عًٝ٘ ايغ٬ّ نإ ؾ٢ ايػًٛ ؾ٢ ايقاؿٌ ٖٚشا ٜبزأ بًٛب 

ُٜػاٍ ؾٝ٘ ّٚزح ؾٝ٘ َزسا ٜقٌ إٍ ايٛعٔ ؾ٢ ا٭ي١ٖٝٛ .  ايربن١ َٓ٘ أٚ ٜعتكز أْ٘ أعًِ أٌٖ ا٭صض ع٢ً اإلط٬م ٚ

 قتٌ ايٓؿػ

ايعكٌ (، ؾكتٌ  –إاٍ  –ايعضض  –ايٓؿػ  –يشيو دا٤ت ايؾضٜع١ عؿٜ اينضٚصٜات اـُػ ) ايزٜٔ ٢ٖٚ َٔ ايهبا٥ض  

أْ٘ ؾ٢ آخض ايظَإ ٜهجض اهلضز ، قايٛا : َٚا اهلضز، قاٍ "ايكتٌ "،  ايٓؿػ ايت٢ سضّ اهلل قتًٗا َٔ ايهبا٥ض ، ٚقز أخرب ايٓب٢ 

 ١ْ بزَا٤ إغًٌُ.َٚا انجض ايكتٌ ؾ٢ طَآْا ٖٚشا َٔ اـش٫ٕ ٚا٫عتٗا

 ايؿضاص َٔ ايظسـ  

ُِ اٜ٭ِرَباص})قاٍ تعاٍ  ُٖ َٛي٥ٛ َٔ ٜنٜؿُضٚٞا َطِسؿٟا ٜؾ٬ٜ ُت ُِ اي٤ٔشٜ ُٓٛٞا إ٢َسا ٜئكُٝت ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ ؾ٬ هٛط يإلْغإ ايؿضاص َٔ ايظسـ إسا إيتك٢   ({َٜاٜأ

 اؾٝؾإ يًكتاٍ.

 قشف احملق١ٓ 

 ٖٚٛ صَٝٗا بايؿاسؾ١ أٚ ايظْا عٝاسٟا باهلل َٔ سيو، ٚإٕ نإ بايتعضٜض. 

  ٚأنٌ ايضبا 

 َا رخٌ دٛف بٔ آرّ ؽض َٔ ايضبا ، قاٍ تعاٍ )ؾأسْٛا عضب َٔ اهلل ٚصعٛي٘( .

  ِٝأنٌ َاٍ ايٝت 
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ايعًُا٤ اعتجٓٛا بعض ا٭َٛص  بإٔ ٜهٕٛ ايٛف٢ ايكا٥ِ ع٢ً َاٍ ٖشا ايٝتِٝ ؾ٬ هٛط ي٘ إٔ ٜأنٌ َٔ َاي٘ بػري ٚد٘ سل ، ٚيهٔ

ايت٢ هٛط ؾٝٗا يًٛف٢ إٔ ٜأنٌ َٔ َاٍ ايٝتِٝ ٚيهٔ بإعضٚف بإٔ ٜأخش َٓ٘ صاتبا يٝتكٛت ب٘ ٖٚشا أرع٢ إلٕ ٫ ّز ٜزٙ ع٢ً 

 َاٍ ايٝتِٝ .

 ، ٚإؿار ؾ٢ إغذز 

إٔ ٜٗزّ ع٢ً إغًٌُ َغادزِٖ ٖٚٛ ٚاإلؿار ٖٛ إٌٝ عٔ ايؾ٧ ، ٚإؿار ؾ٢ إغذز عٔ ايًِٛ ٚايتعز٣ ٚايعزٚإ نُٔ أصار  

 َغًِ ٜٚق٢ً.

 ٚايش٣ ٜغتغدض  

 ٜٚغتغدض َٔ ايغدض١ٜ ٚاإلعتٗظا٤ ٚاإلطرصا٤ ،أٚ َٔ ايتغدري بإٔ ٜغدض أسزا ٜعٌُ ؼت ٜزٜ٘ ًُٜٚٛ٘ ٫ٚ ٜعٛٝ٘ أدضٙ.

 ٚبها٤ ايٛايزٜٔ َٔ ايعكٛم 

 إ سيو َٔ ايهبا٥ض ايت٢ ؼتاز إٍ تٛب١ ْقٛس١ .ٖٚشا ٖٛ ايؾاٖز َٔ سزٜح بٔ عُض ، ؾًٛ به٢ ايٛايزٜٔ َٔ عكٛم ابُٓٗا ن 

قاٍ ٍ بٔ عُض :أتؿضم َٔ ايٓاص)أؽاف َٔ رخٍٛ ايٓاص( ٚتضٜز اؾ١ٓ، قًت : إ٣ ٚاهلل ، ؾزي٘ بٔ عُض ع٢ً أْ٘ إسا أ٫ٕ ٭َ٘  -5

ايٛايزٜٔ ؾكز أغًل باب ايه٬ّ ٚأطعُٗا ٚأبضٖا ٚأسغٔ إيٝٗا ٚتًٛـ َعٗا ٚنغاٖا ؾٗشا باب َٔ أبٛاب اؾ١ٓ، ؾإٕ َات أسز 

 َٔ أبٛاب اؾ١ٓ ٫عُٝا ا٭ّ ، ؾاْٛض ؾ٢ أ٣ ا٭بٛاب تبشح.

" ؼكضٕٚ ف٬تهِ إٍ ف٬تِٗ ٚفٝاَهِ إٍ فٝاَِٗ ٜٚكضإٔٚ ايكض٤إ ٚقز ٚفـ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اـٛاصز بكٛي٘ 

" ِٖٚ َٔ أٌٖ ايٓاص ٭ِْٗ اعتشًٛا رَا٤ إغًٌُ ٚأَٛاهلِ ٚأعضامِٗ ٚسهِ عًِٝٗ بايهؿض، ٚقاٍ ايٓب٢ ف٢ً  ٫ هاٚط سٓادضِٖ

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " 

 إلٕ أرصنتِٗ ٭قتًِٓٗ قتٌ عار ".

 يتزخًٔ اؾ١ٓ َا ادتٓبت ايهبا٥ض، أ٣ إٔ بض ايٛايزٜٔ ٜهؿض ايشْٛب ٚإعاف٢. -6

 ( ايٛايزٜٔ دظا٤ ) اـاَػ ايباب 

 ٜ٘ ؾٝعتك٘"َضؾٝؾٔت عٔ أب٢ ٖضٜض٠، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "٫ هظٟ ٚيز ٚايزٙ، إ٫ إٔ هزٙ ًٖٛنٟا (8/10)
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٫ هظ٣ أ٣ ٫ ٜهاؾ٦٘ بإسغاْ٘ ٚقنا٤ سك٘ َُٗا بشٍ ا٫بٔ َٔ إعضٚف َٚز ٜز إغاعز٠ يٛايزٜ٘ إ٫ إٔ هزٙ ًٖٛنٟا أ٣ عبزٟا 

َٜ٘ ؾٝعتك٘.  ؾٝؾرت٢

 ٚتهًِ ايعًُا٤ ؾ٢ قن١ٝ ٌٖ ايعتل وقٌ َذضر ايؾضا٤، أّ أْ٘ ٫بز إٔ ٜتًؿٜ بًؿٜ أعتكتو ؟؟ 

 ٜٚتِ ايعتل َباؽض٠ َذضر ؽضا٤ ايٛيز ي٘ . ٚايضادض أْ٘ ٫ ًٜظّ ايًؿٜ ٭ْ٘ أباٙ

 ٖٚٓا تعًٝل يًع١َ٬ ايغٓز٣ ؾ٢ ؽضس٘ يغٓٔ ابٔ َاد١ ع٢ً ٖشا اؿزٜح قاٍ " 

أخضد٘ َٔ اهل٬ى إٍ اؿٝا٠ باإلعتام ؾقاص ؾعً٘ سيو ٖا ٜعزٍ ؾعٌ ا٭ب سٝح نإ عببا يًٛدٛر ٚؾٝ٘ إٔ ايعبز ناهلايو 

٭ْ٘ ٜعٌُ ؼت إسٕ عٝزٙ ٫ٚ ٜغتٛٝع إٔ ٜقٓع ؽ٧ إ٫ بإسْ٘ ناؾٗار ٚف٠٬ اؾُع١ ٚف٠٬  ٚإخضاد٘ َٔ ايعزّ إيٝ٘ "

 إلعتام أخضد٘ َٔ اهل٬ى إٍ اؿٝا٠ .اؾُاع١ ع٢ً قٍٛ ٭ٕ إغأي١ ؾٝٗا خ٬ف، ؾٗٛ َغدض يغٝزٙ ؾهأْ٘ با

 سٝح نإ ا٭ب ٚا٭ّ عببا ؾ٢ إخضاز ايٛيز َٔ ايعزّ إٍ اؿٝا٠ ، قاٍ تعاٍ ) ٚإٔ يٝػ يإلْغإ إ٫ َا ٜض٣ ٚإٔ ععٝ٘ عٛف ٜض٣ ( 

ار إٔ ٜرب أباٙ ٚأَ٘ ٖٚٓا يؿت١ إٔ ايٛيز يٛ أص " إٔ ايٛيز َٔ عع٢ ٚنغب أبٝ٘ ٚأَ٘ "ٚيإلَاّ ايؾاؾع٢ تعًٝل ع٢ً ٖشٙ اٯ١ٜ ٜكٍٛ 

بعز َٛتٗا ؾريٜز إٔ ٜعتُض هلُا ٜهٕٛ اسغٔ ايؿعٌ، ٚيهٓ٘ إسا عٌُ ع٬ُٟ فاؿا يٓؿغ٘ أخش ايٛايزٜٔ ْؿػ ا٭دض ُاَا ، ٚقز 

تهًِ بعض أٌٖ ايعًِ ؾ٢ ٖشٙ ايكن١ٝ ٚقاٍ ٖشا َكٝز بإٔ ايٛايز ٚايٛايز٠ ناْا ايغبب ؾ٢ إّاْ٘ ٚطاعت٘ ، أ٣ وجْٛ٘ ع٢ً 

سغإ ٖٚشا ٖٛ ايؾضٙ ، يشيو ٫بز إٔ هتٗز إض٤ ؾ٢ تعًِٝ أبٓا٥٘ أَٛص اإلّإ ٚصبِٛٗ باهلل َٓش ايقػض ايٛاعات ٚاإل

 يٝغتؿٝز بِٗ ؾ٢ سٝات٘ قبٌ ٖات٘ ، 

صٚا١ٜ يٝغت َٛدٛر٠ إ٫ ٗ ْغد١ يهتاب  )إسا َات اإلْغإ إْكٛع عًُ٘ إ٫ َٔ ث٬خ َٓ٘ ٚيز فاحل ٜزعٛ ي٘ (ٚاؿزٜح إؾٗٛص

 ٖٛ اإلْغإ ٚيٝػ ابٔ آرّ  ؿٌ يإلَاّ اي٣ٚٛٓ  ايًؿٜ ايقشٝض يًٓيب صٜاض ايقا

ؾا٫بٔ َٔ نغب أبٝ٘ ٚأَ٘، ؾإسا أصار  ا٫بٔ إٔ ٜكّٛ بأعُاٍ ايرب يٛايزٜ٘ بعز ٖاتُٗا، ْكٍٛ إٔ ا٭ب ٚا٭ّ إسا ناْا عببا ؾ٢ 

ب ٜقز إبٓ٘ عٔ عبٌٝ اهلل ّٚٓع٘ َٔ ايتغٓٔ طاعاتو ؾهٌ طاع١ ٜعًُٗا ا٫بٔ تقٌ أدضٖا إٍ ٚايزٜ٘، ٖشا غ٬ف إسا نإ ا٭

أٚ ّٓعِٗ َٔ ايرب ٚايق١ً إسا نإ بٝٓ٘ ٚبٌ أسز َٔ أصساَ٘ ؽكام ؾ٬ طاع١ يٮب ؾ٢ سيو ٭ْ٘ ٜأَض َعق١ٝ، بُغ١ٓ ايٓب٢ 

ن٬ّ ايؾٝذ بٔ ٚيهٔ هب إٔ ٜهٕٛ إض٤ سنٟٝا إسا ٚفٌ أصساَ٘ ٫ ىرب ٚايزٙ بشيو، ٚهٛط ف١ً ايضسِ عٔ طضٜل اهلاتـ ٖٚشا 

 باط صٓ٘ اهلل عًٝ٘، ٭ٕ ٫ طاع١ ٕدًٛم ٗ َعق١ٝ اـايل.
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٤ٕا سٖب ٚيز ٜؾته٢ أباٙ يُعُض بٔ اـٛاب صم٢ اهلل عٓ٘ ؾعًِ عُض بإٔ ٖشا ايٛايز  ؾٗٓاى بعض ا٭با٤ ٫ ٜعٕٝٓٛ ع٢ً ايرب، 

 رب أبا٥٘.ٚامل ؾكاٍ ي٘ يٛ عككت٘ فػريٟا عكو نبريٟا، يشيو َٔ أسب إٔ ٜربٙ أبٓا٥٘ ؾًٝ

ٚتضب١ٝ ا٭بٓا٤ ؼتاز إٍ سنا٤ ٚؾ١ٓٛ ؾهٔ فاسب ٭بٓا٥و ، ؾإٕ مل تقاسب٘ فاسب٘ غريى ٚأفبض ٖٛ إٛد٘ ي٘ ٚب٢ٓ إعتكارٙ 

 ٚؾهضٙ .

  ؼ/ ٌٖ ايٛايز ٜؾٌُ ا٭ب ٚا٭ّ أّ ا٭ب ؾك٘ ؟؟ 

 ٜؾٌُ ا٭ب ٚا٭ّ

 ؼ/ ٌٖ ايٛايز ٜؾٌُ اؾز ٚاؾز٠ ، أ٣ ا٭ب ٚا٭ّ ؾُا ع٬ ؟؟ 

 ْعِ ٜؾٌُ 

  ٘ؼ/ ايٛايز ٜؾٌُ ا٭بٓا٤ ؾُا ْظٍ َع٢ٓ إٔ دز٣ ًٖٛى ؾٝهٕٛ ا٭فٌ إٔ أؾزٜ٘ ؾأؽرتٜٗٛأعتك٘ ، نشيو أبٛ دز٣ أعتك

 إسا نإ ًٖٛى .. ٕاسا ٜأخش ْؿػ اؿهِ ؟

 ٭ِْٗ أف٢ً ٚاهلل أعًِ  . 

 

 ايٛايزٜٔ( عكٛم )باب ايجايح ايباب

صعٍٛ  ٜا قايٛا: ب٢ًعٔ أب٢ بهض٠ قاٍ: قاٍ: صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "أ٫ أْب٦هِ بأنرب ايهبا٥ض؟" ث٬ثٟا.  (12/15)

 .أ٫ ٚقٍٛ ايظٚص" َا طاٍ ٜهضصٖاست٢ قًت: يٝت٘ عهت -ٚدًػ ٚنإ َته٦ا  -اهلل! قاٍ: "اإلؽضاى باهلل، ٚعكٛم ايٛايزٜٔ 

 

ٝٚٔ خٛٛص٠ ايعكٛم ٚأْٗا َكض١ْٚ بأنرب ايهبا٥ض ع٢ً اإلط٬م ٖٚٛ ايؾضى باهلل تباصى ٚتعاٍ  ايٓيب  ٗ ٖشا اؿزٜح ٜب

ٝٚٔ عِٛ بض ايٛايزٜٔ.   ٜٚب

 ايعًُا٤ هلِ ن٬ّ ٗ ايتؿضق١ بٌ ايهبري٠ ٚايقػري٠  "أ٫ أْب٦هِ بأنرب ايهبا٥ض؟"

٠ ، ؾهٌ سْب ختُ٘ اهلل بٓاص أٚ غنب أٚ يع١ٓ أٚ عشاب : " نٌ ؽ٧ ٢ْٗ اهلل عٓ٘ ؾٗٛ نبريابٔ عباؼ صم٢ اهلل عٓ٘ ٚأصماٙ قاٍ

ُٙ ٔبَعَشإب ٜأٔيِٝ)نكٛي٘ تعاٍ ؾٗٛ َٔ ايهبا٥ض" ؾٗشا ٜهٕٛ نبري٠ َٔ ايهبا٥ض إ٫ إٔ ٜهٕٛ ايؾضى ؾٗٛ أعِٛ ايهبا٥ض ع٢ً  (ٜؾَبٚؾِض

 اإلط٬م. 
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ٖٝٔ ايٓيب قاٍ : إٔ ػعٌ سزٜح بٔ َغعٛر صم٢ اهلل عٓ٘  "أ٣ ايشْب أعِٛ، ؾأداب٘ ايٓيب  إٔ أعِٛ هلل ْزٟا ٖٚٛ خًكو "ؾب

 ايشْٛب ٚايهبا٥ض ع٢ً اإلط٬م ٖٛ ايؾضى باهلل .

 "إٔ نٌ َعق١ٝ ٜكزّ إض٤ عًٝٗا َٔ غري اعتؾعاص خٛؾٟا نايتٗإٚ باصتهابٗا ٚإتذضأ بؿعًٗا ؾ٢ٗ نبري٠ "أبٛساَز ايػظاٍ قاٍ 

 ؼ/ َا ايؿضم بٌ ايهبري٠ ٚايقػري٠ ؟

 نٌ ايشْٛب ايت٢ ْكع ؾٝٗا اٯٕ : نايػٝب١ )ؾان١ٗ اجملايػ( قٌ َٔ ٜٓذٛ َٔ ايػٝب١ 

ايه٬ّ َع ايٓغا٤ ا٭دٓبٝات َا ٜنض أَض  –اْتٗاى اؿضَات –ايٓٛض يًٓغا٤ ا٭داْب  –ايبٗتإ  –قٍٛ ايظٚص  –ايهشب  –اي١ُُٝٓ 

 ٚنًٗا ؾٝٗا ٚعٝز ، يشا أغًب ايشْٛب قتاد١ تٛب١. اـ٠ًٛ ... ٖشٙ أغًب ايشْٛب ايٛاٖض٠ –ا٫خت٬ٙ  –ايزٜٔ ٚايزْٝا 

َِ) ايقػا٥ض َُ ٤ً َٛأسَؿ إ٤٫٢ اي َٚاٞيٜؿ  ٢ِ َٕ ٜنَبا٥َٔض اإل٢ِث ُٓٔبٛ َِٜذَت  َٔ  (اي٤ٔشٜ

 ؼ/ َا ٖٛ ايًُِ ؟

 ايهٌ ٜكٍٛ ايًُِ ٖٛ َا رٕٚ ايهبري٠ ٚنًٗا أغًبٗا ؾٝٗا ٚعٝز.  

ٜٚا يٝت٘ عزٖا ست٢ ْغرتٜض، بزأ ٜشنض ايهبا٥ض ، اإلؽضاى باهلل ، ايهبا٥ض":"ؾعًت سْٛبٟا َا أسغبٗا إ٫ َٔ سزٜح طٝغ١ً قاٍ 

 عكٛم ايٛايزٜٔ ، ايؿضاص َٔ ايظسـ ، ايغشض  ، قتٌ ايٓؿػ . 

ُٙ)ٖٞ سنضى أخاى َا ٜهضٙ  ايػٝب١ ُُٛ ُِٖت ِّٝتا ٜؾٜهض٢ ََ  ٔ٘ َِ ٜأٔخٝ ٌَ ٜيِش َٜٞأٝن ِِ ٜإٔ  ُٜٔشٗب ٜأَسُزٝن   (ٜأ

 ٔ عد٘ اهلل ٫ ًٜك٢ هلا با٫ ٣ٜٛٗ بٗا ٗ ايٓاصأبعزٖا بٌ إؾضم ٚإػضب()إٕ ايعبز يٝتهًِ بايه١ًُ َ

: "ٚايقػري٠ تقري نبري٠ َع ا يٛ تٗاْٚت ٗ ايقػري٠ ٚأفضٜت عًٝٗا فاصت نبري٠ ٭ٕ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض قايٛا 

 ،ؾا٭ٍٚ أْو ٫ تعضف ايقػري٠ ست٢ ٫ تتٗإٚ ؾٝٗا ؾتقبض نبري٠.  إلفضاصعًٝٗا"

ٚنإ ايغًـ ٫ ٜؿضقٕٛ بٌ ايقػري٠ ٚايهبري٠ نُا ناْٛا ٫ ٜؿضقٕٛ بٌ ايٛادب ٚإغتشب بٌ ناْت عٓزِٖ نًٗا ع٢ً عبٌٝ 

"إْهِ تعًُٕٛ أعُا٫ٟ ٖٞ ٗ أعٝٓهِ أرم َٔ ايؾعض نٓا ْعزٖا ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل َٔ ا٭َض ٚايٛدٛب ،ٚنإ ابٔ َغعٛر ٜكٍٛ : 

ٕٚ اـري١ٜ ؾأٍٚ بٓا إٔ اإلْغإ وتاٙ يزٜٓ٘ ٚيٓؿغ٘ ، ٭ْ٘ َٔ إُهٔ إ ٜٗزّ اإلْغإ ابٔ َغعٛر ىاطب ايكض إٛبكات "

رٜٓ٘ ٖٚٛ ٫ ٜؾعض ، يشيو هب إٔ ٜهٕٛ اإلْغإ ع٢ً ْؿغ٘ ٚرًٜٓٗشيو دا٤ت ايؾضٜع١ ؿؿٜ اينضٚصٜات ٚع٢ً صأعٗا سؿٜ 

 ، ٜٚكـ سا٥٘ فز ٕٔ ٜٓاٍ َٔ رٜٔ اهلل. ايزٜٔ بإٔ ٫ ٜكع ؾ٢ ايؾضى ٜٚكّٛ بٛادب ايتٛسٝز نُا أَض اهلل عظ ٚدٌ 

  ""أ٫ أْب٦هِ بأنرب ايهبا٥ض؟""
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 قاهلا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ث٬ثٟاٚؾٝٗا أعًٛب تؾٜٛل يًُغتُع ، ؾعٓزَا ٜهٕٛ ٖٓاى ع٪اٍ ًٜتؿت ايغاَع يًغا٥ٌ بغُع٘ ٚقًب٘ ،

 ، اس : إ٢ْ أسبونُا قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ :ٜا َعاس ،قاٍ :يبٝو ، ٜا َعاس، قاٍ ْعِ، ٜا َع

إزخٌ ٫ بز إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ أعًٛب تؾٜٛل يًُغتُع ٚيشيو َا لز سيو نجريا ؾ٢ ع١ٓ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ؾايغ٪اٍ 

" ٜهٕٛ أٚقع ؾ٢ ْؿػ إغتُع يًؿت اإلْتباٙ، ٚقز ٜهٕٛ يؿت اإلْتباٙ بٛضٜك١ أخض٣ غري ايغ٪اٍ نؿعٌ اهلزٖز َع عًُٝإ قاٍ 

 ٘ ".أسٛت َا مل ؼ٘ ب

ٖٚٓا نإ ايضعٍٛ ًٜؿت اإلْتباٙ بتهضاصٙ يًه١ًُٚبغ٪اٍ ٜؿٝز ايتؾٜٛل ٚيؿت إْتباٙ ايغاَع إيٝ٘ ،ٚنإ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ٜهضص بعض ايهًُات ث٬خ َضات يتجبت ٜٚتعًُٗا اؾاٌٖ ٜٚعكًٗا ايعامل ،ٕٚا تتهضص إغأي١ ٜتِ سؿٛٗا ٭ٕ بعض ايٓاؼ اٯٕ 

 ٜهضص بعض ايهًُات ث٬خ َضات ٖٚشا يٝػ عٝبا ، ٜعٝب ع٢ً اـٛٝب أْ٘

 تهضاص َا وتاز إيٝ٘ إغتُع ؾًٝظّ اـٛٝب إٔ ٜهضصٙ ؾٗٓاى بعض ا٭َٛص تؿِٗ خٛأ. 

 قايٛا : ب٢ً تؿٝز ا٫ْتباٙ ; ْعِ ، أصٜز إٔ أمسع .

باصى ٚتعاٍ قضٕ بض ايٛايزٜٔ ٚايعكٛم ٖٚٛ إٜشا٩ُٖا ٚعقٝاُْٗا ،ٚ مزٙ ايرب ٚاهلل ت قاٍ "اإلؽضاى باهلل ٚعكٛم ايٛايزٜٔ"

ّْا)بعبارت٘  ٢ٔ إ٢ِسَغا ِٜ َٛأيَز َٚٔباٞي  ُٙ ٜٖا  ( .َٜٚقَن٢ َصٗبٜو ٜأ٤٫ َتِعُبُزٚٞا إ٤٫٢ إ٢

َعٓ٘ اْ٘ نإ َتهأ ٚدًػ ،ؾًُا دًػ يؿت اإلْتباٙ أنجض ،ؾعًِ ايقشاب١ أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٝتهًِ ٗ  "ٚدًػ ٚنإ َتهأ"

 أَض عِٛٝ ، ٖٚشا ٭١ُٖٝ ايكن١ٝ ايت٢ عٝتهًِ ؾٝٗا ٖٚشا نُا ٜكٍٛ ايعًُا٤ أبًؼ تأثريا ٗ ْؿػ ايغاَع .

 ضف .أ٫ سضف تٓبٝ٘ ، يتأنٝز َا ٜأت٢ بعز ٖشا اؿ "أ٫ ٚقٍٛ ايظٚص"

  ٖٛ ايهشب ٚايباطٌ ٚايت١ُٗ ٖٚشا نً٘ َٔ قٍٛ ايظٚص ، ٚؾ٢ صٚا١ٜ "ؽٗار٠ ايظٚص". ايظٚص/

ٚؾ٢ صٚا١ٜ "ست٢ قًٓا يٝت٘ عهت" ؾت٢ُٓ ايقشاب١ إٔ ٜغهت ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ست٢ قًت يٝت٘ عهت ""َاطاٍ ٜهضصٖا 

 ، ٚؽٗار٠ ايظٚص َٔ اْتٗاى سضَات اهلل ، ؾبٌ ايٓب٢ ف٢ً اهلل إؽؿاقا عًٝ٘ ، ؾايٓب٢ نإ ٜػنب إسا اْتٗهت سض١َ َٔ سضَات اهلل

 عًٝ٘ ٚعًِ سيو بايضغِ َٔ اْ٘ ؾ٢ َكاّ تٛدٝ٘ ٚيٝػ َكاّ إْهاص ٚسيو يؾز٠ ٚخٛٛص٠ إغأي١ .

تٗا بؾٗار٠ ايظٚص وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٭ْٗا أعٌٗ ٚقٛعٟا ع٢ً ايٓاؼ ٚايتٗإٚ بٗا أنجض َٚؿغز  "اٖتُاَ٘ قاٍ بٔ رقٝل ايعٝز  : 

َٔ ا٫ٖتُاّ  أٜغض ٚقٛعٟا ٭ٕ ايؾضى ٜٓبع )ٜبعز( عٓ٘ إغًِ ٚايعكٛم ٜٓبع عٓ٘ ايٛبع أَا قٍٛ ايظٚص ؾإٕ اؿٛاٌَ عًٝ٘ أنجض ٜؾَشُغ

 ب٘"
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  ايباب ايغابع بـــــاب يعٔ اهلل َٔ يعٔ ٚايزٜ٘ 

بؾ٤ٞ مل ىك ب٘ ايٓاؼ ناؾ١؟ قاٍ: َا )فشٝض( عٔ أب٢ ايٛؿٌٝ قاٍ: ع٦ٌ عًٞ: ٌٖ خٓقهِ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  13/17

خقٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بؾ٤ٞ مل ىك ب٘ ايٓاؼ; إ٫ َا ٗ قضاب عٝؿ٢، ثِ أخضز فشٝؿ١، ؾإسا ؾٝٗا َهتٛب: "يعٔ 

 اهلل َٔ سبض يػري اهلل، يعٔ اهلل َٔ عضم َٓاص ا٭صض، يعٔ اهلل َٔ يعٔ ٚايزٜ٘، يعٔ اهلل َٔ آ٣ٚ قزثا(

 

 عت٘ ٜٚزعٛ ٚأْت تعًِ سيو، ٚتغهت عٓ٘ ٚتهٕٛ ظاْب٘ ٖٚٛ ٜٓؾض بزعت٘ ؾتزخٌ ٗ ايًعٜٔٓؾض بز

 َُشٔزثا : إبتزع 

َُشَزثا"  أ٣ إؿغز ٗ ا٭صض   " يعٔ اهلل َٔ آ٣ٚ 

 

 َعق١ٝ( ٜهٔ مل َا ٚايزٜ٘ ٜرب )باب  ايجأَ ايباب 

"٫ تؾضى باهلل ؽ٦ٝا ٚإٕ قٛعت أٚ سضقت، ٫ٚ  :بتغع أٚفا٢ْ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ :)عٔ أب٢ ايزصرا٤ قا14/18ٍ

ترتنٔ ايق٠٬ إهتٛب١ َتعُزٟا; َٚٔ تضنٗا َتعُزٟا بض٥ت َٓ٘ ايش١َ، ٫ٚ تؾضبٔ اـُض; ؾإْٗا َؿتاح نٌ ؽض، ٚأطع ٚايزٜو، ٚإٕ 

ايظسـ; ٚإٕ ًٖهت ٚؾض أفشابو،  أَضاى إٔ ؽضز َٔ رْٝاى; ؾاخضز هلُا، ٫ٚ تٓاطعٔ ٠٫ٚ ا٭َض، ٚإٕ صأٜت أْو أْت، ٫ٚ تؿض٢ص َٔ

 ٚأْؿل َٔ ٜطٛيو ع٢ً أًٖو، ٫ٚ تضؾع عقاى عٔ أًٖو، ٚأخؿِٗ ٗ اهلل عظ ٚدٌ".

  ٍٖٛشٙ ٚف١ٝ ايضع   ٭ب٢ ايزصرا٤ 

   ٫ٚ تضؾع عقاى ع٢ً أًٖو"" : ٚٗ صٚا١ٜ -

إض٤ إٍ صب٘ تباصى ٚتعاٍ ٖٚٓا ٗ ايباب ٖشٙ ايٛفاٜا ٜهٕٛ ؾٝٗا َٔ ايؿٛا٥ز َا ؾٝٗا ; تهٕٛ َٓٗذٟا; َٓٗاز سٝا٠ ٜغري بٗا -

 ( ٖشا قٝز باب ٜرب ٚايزٜ٘ َا مل ٜهٔ َعق١ٝقاٍ: )

"إِا ايٛاع١ ؾ٢ إعضٚف : إسٕ بض ا٭ب ٚا٭ّ ٗ إعضٚف ٚيٝػ إعق١ٝ إٕ أَضانا َعق١ٝ ٫ مسع هلُا ٫ٚ طاع١ يكٍٛ ايٓيب -

 ٫ طاع١ ٕدًٛم ٗ َعق١ٝ اـايل"" ٚيكٛي٘  "
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٦ِّٝا) "٫ تؾضى باهلل ؽ٦ٝا ..." ايٛفاٜا ٖشٙ أٍٚ- ٘ٔ َؽ ٫َٜٚ ُتِؾض٢ٝنٛٞا ٔب  َ٘ ١ً ٘ٔ ( )َٚاِعُبُزٚٞا اي ِِ ٜأ٤٫ ُتِؾض٢ٝنٛٞا ٔب ِٝٝه ًٜ ِِ َع َّ َصٗبٝه ََا َسٖض  ٌُ ِٛٞا ٜأِت ٌِ َتَعاٜي ٝق

٦ِّٝا  ٖٚٞ أعِٛ ايٛفاٜا ع٢ً اإلط٬م .  اإلنضاٙ )ٖٚشٙ صخق١(،( ٖشٙ ؼٌُ ع٢ً َؽ

 إٔ ٜكٍٛ ن١ًُ ايهؿض عٓز اإلنضاٙ؟ٌٖ هٛط -

إٕ ٚمع ايغٝـ ع٢ً صقبت٘ ٚإنضٙ ع٢ً ن١ًُ ايهؿض هٛط ي٘ إٔ ٜكٛهلا ٚقًب٘ ٦َُٛٔ باإلّإ نُا ؾعٌ عُاص بٔ ٜاعض صم٢ اهلل  

َٖعٓ٘ ٚأصماٙ ْٚظٍ ؾٝ٘ قٍٛ اهلل تباصى ٚتعاٍ ) َٜٛيـٔهٔ  ْٔ َّا ٔٙ ٔباإل٢ ٦َُٔ ٞٛ َُ  ُ٘ ًُٞب َٜٚق  َٙ ِٔ ٝأٞنض٢ ََ  (ٔ َؽَضَح ٔباٞيٝهٞؿض٢ َفِزّصاإ٤٫٢ 

 

٢ٕٖشا ؾٝ٘ َبايػ١ ; ٫ تؾضى باهلل تعاٍ ٖٚشا ٫ ٜٓاؾ٢ َا قًٓاٙ ) " ٚإٕ قٛعت أٚ سضقت" َّا ٔٙ ٔباإل٢ ٦َُٔ ٞٛ َُ  ُ٘ ًُٞب َٜٚق  َٙ ِٔ ٝأٞنض٢ ََ ( ؼٌُ إ٤٫٢ 

، ؾ٢ ٖشٙ اؿاي١ أخش  يٛ إٔ أسز ؾنٌ إٔ ٜكتٌ ٗ عبٌٝ اهلل ي٬٦ ٜؾضى ٚقتٌ ، قٛع أٚ سضم نُا قاٍ ايٓيب  ايعظ١ّ،ع٢ً 

 بايعظ١ّ .

ايضخق١ تأخش ساٍ اإلنضاٙ يٛ نإ ايغٝـ ع٢ً صقبتو ٚأدربٚى ع٢ً ن١ًُ ايهؿض تكٛهلا ٚقًبو ٦َُٛٔ باإلّإ ؾ٬ ؽ٧ عًٝو 

 ٖشٙ ايه١ًُ ٚمل تتًؿٜ به١ًُ ايؾضى أٚ ايهؿض ؾٗشا َٔ ايعظ١ّ.  أَا إٕ أخشت بايعظ١ّ ٚٝقتًت ٗ عبٌٝ

 (٫ٚ ترتنٔ ايق٠٬ إهتٛب١ َتعُزٟا; َٚٔ تضنٗا َتعُزٟا بض٥ت َٓ٘ ايش١َ)-

 إؿضٚم١  إهتٛب١/

ٜٚؿعٌ َا يهٌ إْغإ عٗز عٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾٝشؿٛ٘ ٜٚهً٪ٙ عبشاْ٘ ٚتعاٍ، أَا ايعبز ٖٛ ايش٣ ًٜك٢ بٝزٙ إٍ ايتًٗه١ 

سضَ٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ عًٝ٘ ٜٚرتى َا أَض ب٘ ؾًٛ ؾعٌ سيو خشيت٘ س١َ اهلل تباصى ٚتعاٍ مل ٜهٔ ٗ سؿٜ اهلل ٫ٚ ن٤٬ت٘ 

 تباصى ٚتعاٍ. 

 ايتٛب١ ايقارق١ ػب َا قبًٗا ؾإٕ تاب ايعبز تاب اهلل عًٝ٘

 َٔ َػضبٗا َٚٔ ص١ٓ اهلل بٗشٙ ا٭١َ أْ٘ ٜكبٌ تٛب١ ايتا٥ب َا مل تًٛع ايؾُػ

 ٚاهلل تباصى ٚتعاٍ ٜكبٌ تٛب١ ايعبز َا مل ٜػضص )آخض صَل ٗ سٝات٘( 

ْٖٔقري)  َٔٔ  ٌَ ُٔ ٤ٛأي َُا ٔيً ٖٓٔشُٜض ٜؾُشٚٝقٛا ٜؾ ُِ اي ََٚدا٤ٝن ََٔ َتَشن٤َض   ٔ٘ ََٜتَشن٤ُض ٔؾٝ َٖا  ُِٚضٝنِ  َُْع  ِِ َٜٚي  (ٜأ

 (٫ٚ تؾضبٔ اـُض; ؾإْٗا َؿتاح نٌ ؽض)
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اإلْغإ ٖهٔ ٜؿكز عكً٘ ٕٚا ٜؿكز عكً٘ ٖهٔ ٜكع ٗ ايؾضى، ٚايهؿض ٚايظْا ٚايكتٌ ؽٗار٠ ايظٚص ٚيشيو مسٝت اـُض بأّ 

اـبا٥ح ٭ْٗا َشٖب١ يًعكٌ ايش٣ ٖٛ َٓاٙ ايتهًٝـ ، ؾإٕ ٖشٙ ايؾضٜع١ دا٤ت ؿؿٜ اينضٚصٜات اـُػ َٚٓٗا سؿٜ ايعكٌ بإٔ 

 ٬ هٛط ٍ إٔ أغٝب٘ بإغهضات َٚا ؽاب٘ سيو. ٜغتعٌُ ٗ طاع١ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾ

 ( ٚأطع ٚايزٜو، ٚإٕ أَضاى إٔ ؽضز َٔ رْٝاى; ؾاخضز هلُا)

طاع١ ايٛايزٜٔ ٗ نٌ ساٍ ست٢ يٛ أغنباى، ٫ وًُٓو ايػنب ع٢ً اإلعا٠٤ إٍ ٚايزٜو ٭ُْٗا ايغبب ٗ ٚدٛرى ٗ ٖشٙ 

 اؿٝا٠. 

يٓاؼ ٜضٜز إٔ ٜغاؾض ٚايزت٘ تضؾض، ؾٝذب عًٝ٘ طاعتٗا ٚتكزِٜ ن٬ّ اَ٘ ٜٚهٕٛ ؾإٕ أَضاى إٔ ؽضز ٗ رْٝاى ؾاخضز ; بعض ا

 عٓزٙ ٜكٌ بإٔ اهلل عريطق٘ بربٙ إلَ٘.

  (٫ٚ تٓاطعٔ ٠٫ٚ ا٭َض، ٚإٕ صأٜت أْو أْت)

عٔ طاع١ ٠٫ٚ ا٭َض باينز "٫ٚ تٓاطعٔ" َع٢ٓ إٔ تٛٝعِٗ ٚيهٔ ا٭َض بايٛاع١ َكٝز بٛاع١ اهلل تباصى  ٖٓا عرب ايٓب٢ 

ِِ ٔؾٞ َؽ} ٚتعاٍ، قاٍ تعاٍ َٓاَطِعُت ِِ ٜؾإ٢ٕ َت َٔٓٝه َِض٢  ِٚٔيٞ اٜ٭ َٚٝأ  ٍَ َٜٚأٔطُٝعٛٞا ايٖضُعٛ  َ٘ ١ً ُٓٛٞا ٜأٔطُٝعٛٞا اي ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َُٜٙاٜأ ٘ٔ  ٤ِٕٞ ٜؾُضٗرٚ ١ً إ٢ٜي٢ اي

٬ٜ٢ٚ ُٔ َتٞأ َٜٚأِسَغ ِْٝض  ٢ّ اٯٔخض٢ َسٔيٜو َخ ِٛ َٝ َٚاٞي  ٔ٘ ١ً َٕ ٔباي ُٛٓ َٔ ِِ ُتِ٪ ٢ٍ إ٢ٕ ٝنُٓت ٚمل ٜكٌ أٍٚ ا٭َض َٓهِ، ؾٛاع١ أٍٚ ا٭َض عٛا٤ ايعًُا٤  {َٚايٖضُعٛ

ِ ايعًُا٤( ؾٛاعتِٗ َكٝز٠ بٛاع١ أٚ ا٭َضا٤     )نًُٝٗا ع٢ً ايضادض ٭ٕ بعض إؿغضٜٔ ٜكٍٛ أِْٗ ا٭َضا٤، ٚايبعض ٜكٍٛ أْٗ

ؾ٬ مسع هلِ ٫ٚ طاع١ ؾ٢ َعق١ٝ اهلل ٚصعٛي٘، ٚإع٢ٓ أطعِٗ ٫ٚ تًٛب اإلَاص٠ ٫ٚ تعظهلِ ٫ٚ ػاصٙ أ٣ ٜهٕٛ  اهلل ٚصعٛي٘ 

 إغأي١ ؾٝٗا اعتزاٍ َع أٍٚ ا٭َض. 

٫ إٔ تضٚا َِٓٗ َٓهضا قككٟا تعًُْٛ٘ َٔ قٛاعز : )٫ تٓاطعٛا ٠٫ٚ ا٭َض ٗ ٫ٜٚتِٗ ٫ٚ تعرتمٛا عًِٝٗ إقاٍ اإلَاّ اي٣ٚٛٓ

  اإلع٬ّ ؾإسا صأٜتِ سيو ؾأْهضٚا عًِٝٗ ٚقٛيٛا باؿل سٝجُا نٓتِ(

 

بٛاع١ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾإٕ صأٜتِ َِٓٗ َٓهضا تٓهضٕٚ عًِٝٗ َا اعتٛعتِ إٍ سيو عب٬ٝ ، َع٢ٓ  طاع١ أٍٚ ا٭َض َكٝز٠-

ٖٚٛ إٔ ٜٓهض  ّ إٔ ٜٓهض بكًب٘ ؾُٔ عذظ عٔ اإلْهاص بايًغإ ؾٗٓاى أَض آخض أَضْا ب٘ ايٓب٢ سيو إٔ َٔ ٜعذظ عٔ اإلْهاص ئ ٜعز

 بكًب٘. 

 )٫ هٛط اـضٚز عًِٝٗ َا راّ ؾعًِٗ وتٌُ ايتأٌٜٚ( .قاٍ اؿاؾٜ بٔ سذض : 
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عًٝ٘ ؾإْ٘ َٔ ؾاصم " َٔ صأ٣ َٔ أَريٙ ؽ٦ٝا ٜهضٖ٘ ؾًٝقرب قاٍ  ٚقز ثبت ؾ٢ سزٜح بٔ عباؼ صم٢ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓب٢ 

  اؾُاع١ ؾُات إ٫ َات َٝت١ دا١ًٖٝ "

 ؼ/ َا ايع٬ق١ بٌ أٍٚ اؿزٜح ٚآخضٙ؟؟

يٛ تضنٓا ا٭َض يًتأٌٜٚ ؾعًٓاِٖ نًِٗ َأٚي١ ناؿذاز بٔ ٜٛعـ ايجكؿ٢ ايغؿاح ٚعاؾو ايزَا٤، ٚفرب ايقشاب١ ٚمل ىضدٛا 

 ا٤.عًٝ٘ ، ٚأب٢ اؿغٔ ايبقض٣ إٔ ىضز عًٝ٘ ست٢ ٫ تضام ايزَ

ٚقز أْع ايؿكٗا٤ ع٢ً ٚدٛب  )ٚؾ٢ اؿزٜح ُسذ١ ؾ٢ تضى اـضٚز ع٢ً ايغًٛإ ٚيٛ داص " أ٣ نإ دا٥ضا"(قاٍ بٔ بٛاٍ : -

طاع١ ايغًٛإ إتػًب ٚاؾٗار َع٘، ٚإٔ طاعت٘ خري َٔ اـضٚز عًٝ٘ ٕا ؾ٢ سيو َٔ سكٔ ايزَا٤ ٚتغهٌ ايزٖٓا٤ إ٫ إٔ تضٚا 

 بضٖإ ؾشٝٓٗا هٛط اـضٚز عًٝ٘ ٕٔ ٜكزص ع٢ً سيو.نؿضا بٛاسٟا يهِ َٔ اهلل ؾٝ٘ 

إسٕ ايكن١ٝ َٓٛط١ بايكزص٠، ٚايكزص٠ ٢ٖ إٔ أعتٛٝع إٔ أتػًب عًٝ٘ بايعز٠ ٚايعتار عٝح أعتٛٝع إٔ أقًٝ٘ َٔ َهاْ٘ ، ٚإٔ ٜٛدز -

 َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ،ٖٚشٙ ايؾضٚٙ ٚمعٗا ايعًُا٤.

يك٠ٛ أٚ إٓع١، ٚيٛ خضز ايٓاؼ عًٝ٘ يٛٗض ايؿغار ؾ٢ ايرب ٚايبشض، ؾٝذب إٔ ٚإٕ نإ اؿانِ عٛا٤ إتػًب أٚ اؾا٥ض نإ َع٘ ا-

ُٜٛاد٘ ايٛامل ٚيٛ به١ًُ )ٚن١ًُ سل عٓز إَاّ دا٥ض(   ْقرب ؿزٜح ايضعٍٛ   ٚبعض ايٓاؼ ٜكٍٛ ٫بز إٔ 

  ؾهٝـ لُع بٌ ا٭ري١ ؟؟

ٖشا ايه٬ّ مل ٜأَض ا٭١َ َذُٛعٗا  إٕ ايقرب أٍٚ َٔ ايه١ًُ ٭ٕ ايه١ًُ عت٪ر٣ إٍ ايكتٌ ٫ٚبز، ٚ٭ْ٘ ٕا قاٍ ايٓب٢ 

ُٜغاٍ ايزَا٤ ، ٚايؾضٜع١ تتؾٛف ؿكٔ  باـضٚز ع٢ً اإلَاّ اؾا٥ض بٌ قاٍ إٔ ؽدك ٜكٍٛ ن١ًُ اؿل عٓز اإلَاّ اؾا٥ض ست٢ ٫ 

َٔ ا٭بٛاب ايع١ُٝٛ ؾ٢ اإلع٬ّ، ؾايعقب١ٝ ؾُاع١ أٚ يكب١ًٝ أٚ ؿظب أٚ يؾدك أٚ يؿ١٦ َظ١ََٛ رَا٤ إغًٌُ ؾشض١َ ايزَا٤ 

، ؾكز نإ عجُإ بٔ عؿإ ٜعًِ أْ٘ َكتٍٛ َٚع سيو ٕا أصار ايقشاب١ إٔ  بٌ هب ايتُغو بهتاب اهلل عظ ٚدٌ ٚع١ٓ ْبٝ٘ 

ُٜكتٌ ٖٛ ٚمل ٜٛصٙ ٜتقزٚا هل٪٤٫ ايشٜٔ دا٤ٚا يكتً٘ َٓعِٗ ْٚاؽزِٖ اهلل تباصى  ٚتعاٍ إٔ ٜعٛرٚا إٍ بٝٛتِٗ، ٚاختاص إٔ 

 ْؿغ٘ ؾ٢ إكات١ً ايت٢ عتزٚص بٌ ايقشاب١ ٖٚ٪٤٫ ٚسيو يتكًٌٝ ايؾض ٚسكٔ رَا٤ إغًٌُ.

ٚعٓت٘ ، ٚيٝغت قن١ٝ ٣ٖٛ ٚاْتقاص ٚعقب١ٝ يؿ١٦  ؾايكن١ٝ ؼتاز إٍ سه١ُ ٚعًِ ٚؾِٗ ٚايٓٛض ٚايتأٌَ ؾ٢ عري٠ ايٓب٢ 

أ٣ إٕ صأٜت أْو ع٢ً اؿل إ٫ ؾ٢ ساي١ ٚاسز٠ ٢ٖٚ إٕ  (٫ٚ تٓاطعٔ ٠٫ٚ ا٭َض، ٚإٕ صأٜت أْو أْت) شيو قاٍ ايٓب٢ َع١ٓٝ ٚي

 صأٜت نؿضٟا بٛاسٟا يو ؾٝ٘ َٔ اهلل بضٖإ. 
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ٚإ٫ ؾايٛادب ايش٣ عًٝ٘ ايعًُا٤ ؾ٢ أَضا٤ اؾٛص أْ٘ إٕ قزص ع٢ً خًع٘ بػري ؾت١ٓ ٫ٚ ًِٚ ٚدب، ْكٌ ايزاٚر٣ ن٬ّ ايعًُا٤ قاٍ:  )

 ايقرب، ٫ٚ هٛط عكز اي١ٜ٫ٛ يؿاعل إبتزا٤ّ( .

  ؾٗٓاى باب عِٛٝ امس٘ ) اإلَا١َ ايع٢ُٛ (-

عٛا٤ إَاّ إغًٌُ أٚ أَري ع٢ً ١ٜ٫ٚ ي٘ ؽضٚٙ ٚمعٗا ايعًُا٤ ٚاعتٓبٖٛٛا َٔ ايهتاب ٚايغ١ٓ، َٚٔ ٜكّٛ بتعٝٝٓ٘ ِٖ أٌٖ اؿٌ 

ُٜكاٍ ٭ْ٘ إسا عٝٓ٘ أٌٖ اؿٌ ٚايعكز ِٖٚ أٜنا هلِ ؽضٚٙ ِٖٚ ايعًُا٤ ؾ٢  ُٜعٌ ٖشا اإلَاّ َٚت٢  نٌ ؾٔ َٔ ايؿٕٓٛ، َٚت٢ 

 ٚايعكز ٫ هٛط إقايت٘ إ٫ ؾ٢ ساي١

 .إٔ تضٚا نؿضا بٛاسا يهِ ؾٝ٘ بضٖإ َٔ اهلل 

 .قزصتِٗ ع٢ً إقايت٘ ٢ٖٚ َكزص٠ بإؿاعز ٚإقاحل ؾزص٤ إؿغز٠ َكزّ ع٢ً دًب إقًش١ 

 َ ٜٚعٝٓٛٙ َهاْ٘.ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ ٖٛ أفًض ِٗٓ 

 . ً٘ٝؾإٕ نإ َع٘ ايػًب١ ٚمل ٜغتٛٝعٛا إٔ ٜكًٝٛٙ ؾٝقربٚاع 

ُٜعكز ي٘ اإلَاص٠ ؾايبعض ٜضؾع صا١ٜ أَري إ٪ٌَٓ- َٚٔ مل ٜباٜع٘ ٜهؿضٚٙ، َجٌ َغأي١ ايزٚي١ ا٭ع١َٝ٬ ايت٢  ٚيٝػ نٌ أسز 

َػظ٣ ٖشا ايه٬ّ إٔ نٌ ايب٬ر ايت٢ ْعٝؿ ؾٝٗا ؾ٢  أخضدت َٓؾٛص بأْ٘ هب اهلذض٠ َٔ ب٬ر ايهؿض إٍ ب٬ر اإلع٬ّ ، ٚطبعا

 ايٛطٔ ايعضب٢ ٚاإلع٢َ٬ ب٬ر ٝنؿض َاعزا ايزٚي١ ايت٢ ٜعٝؿ ؾٝٗا ٖشا ايضدٌ، ٖٚشا ايه٬ّ يبػ ع٢ً نجري َٔ ايٓاؼ.

ع٢ً اهلذض٠ ٫ٚ ٜغتٛٝع إٔ ٜٛٗض ؽعا٥ض رٜٓ٘ ٚعٓزٙ ايكزص٠  ع٢ً َٔ ٜعٝؿ ؾ٢ ب٬ر ايهؿض اهلذض٠ ٚادب١ٚسكٝك١ إغأي١ إٔ -

 بايبزٕ ٚإاٍ .

 إٍ إٔ ٜكن٢ اهلل أَضا نإ َؿع٫ٛ. ايش٣ يٝػ يزٜ٘ ايكزص٠ ٚعادظ عٔ إقا١َ ؽعا٥ض رٜٓ٘ ؾُٝهح ٜٚقرب ايجا٢ْأَا  

 ٚإٕ نإ ٖٓاى صد٬ قارصا ع٢ً إٚٗاص ؽعا٥ض رٜٓ٘ ٚقارص ع٢ً اهلذض٠ بايبزٕ ٚإاٍ ؾاهلذض٠ ؾ٢ سك٘ تغتشب ٫ٚ ػب .

 

  َعق١ٝ ٜهٔ مل َا ٚايزٜ٘ ٜرب باب

 ٫ٚ سضقت، أٚ قٛعت ٚإٕ ؽ٦ٝا باهلل تؾضى ٫" :بتغع ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ أٚفا٢ْ :قاٍ ايزصرا٤ أب٢ عٔ 14/18

 ٚايزٜو، ٚأطع ؽض، نٌ َؿتاح ؾإْٗا اـُض; تؾضبٔ ٫ٚ ايش١َ، َٓ٘ بض٥ت َتعُزٟا تضنٗا َٚٔ َتعُزٟا; إهتٛب١ ايق٠٬ ترتنٔ
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 ٚؾض ًٖهت ٚإٕ ايظسـ; َٔ تؿض٢ص ٫ٚ أْت، أْو صأٜت ٚإٕ ا٭َض، ٠٫ٚ تٓاطعٔ ٫ٚ هلُا، ؾاخضز رْٝاى; َٔ ؽضز إٔ أَضاى ٚإٕ

 ."ٚدٌ عظ اهلل ٗ ٚأخؿِٗ أًٖو، ع٢ً عقاى تضؾع ٫ٚ أًٖو، ع٢ً ٜطٛيو َٔ ٚأْؿل أفشابو،

   )أْت أْو صأٜت ٚإٕ ، ا٭َض ٠٫ٚ تٓاطعٔ ٫ٚ-(

 اتباع٘ ٚاصطقٓا سكٟا اؿل أصْا ايًِٗ" إأثٛص ايزعا٤ ٗ ٚيشيو اؿل عًٝو ًٜبػ ٖهٔ ٚيهٔ اؿل ع٢ً أْو تٛٔ ٖهٔ

  .ا٭َض ٠٫ٚ ٜٓاطع ٫ اؿل ع٢ً أْ٘ اإلْغإ اعتكز ؾًٛ "ؾٓنٌ عًٝٓا ًَتبغٟا ػعً٘ ٫ٚ ادتٓاب٘ ٚاصطقٓا باط٬ٟ ايباطٌ ٚأصْا

  ) أفشابو ٚؾض ًٖهت ٚإٕ ; ايظسـ َٔ تؿض٢ص ٫ٚ-(

 ٜؿض إٔ هٛط ٫ ايؿضٜكإ ايتكا إسا ٜع٢ٓ آخض سزٜح ٗ  ايٓيب سنض نُا إٛبكات ايغبع َٔ ٖٚٛ ايظسـ َٔ ايؿضاص ؼضِٜ ؾٝ٘

 ٜؿض إِا نًٟٝا ؾضاصٟا ٜؿض ٫ ٖٛ اؿضب خٛ٘ َٔ خ١ٛ بعٌُ ٜكّٛ أٚ ثا١ْٝ ؾ١٦ إٍ َتشٝظا إ٫ ايكتاٍ عاس١ ٗ ٖٚٛ إغًِ

  .َعٌ ٖزف ؼكٝل أدٌ َٔ

  ايؿضاص؟ ي٘ هٛط َت٢  /ؼ

 ٗ ٖشا ٚنٌ ٫ أّ ٜكاتًِٗ إٔ ٜغتٛٝع ٌٖ ادتٗار َٛمع ؾٗشا ث٬ث١ نإ يٛ أَا ٜؿض إٔ ي٘ هٛط ٫ صد٬ٕ أَاَ٘ نإ إسا

  . بنٛاب٘ ٜهٕٛ ايؿضاص إسا ، ايؿضاص ي٘ هٛط صداٍ ث٬ث١ أَاَ٘ صد٬ إٔ يٛ قايٛا ايعًِ أٌٖ َٔ ٚنجري ، إعضن١ عاس١

 (ٚدٌ عظ اهلل ٗ ٚأخؿِٗ أًٖو، عٔ عقاى تضؾع ٫ٚ أًٖو، ع٢ً ٜطٛيو َٔ ٚأْؿل)-

ََٔ) تعاٍ قاٍ نُا ٚايٝغض ٚايػ٢ٓ ايؿنٌ /ايٍٛٛ َٚ ِِ ِٛٔع ي٤ ِِ َِٜغَت ٫ِٟٛ َٔٓٝه َٓأت َٜٓٔهَض ٜإٔ ٜط ُُِشَق َٓأت اٞي َٔ ٪ُُِ ُٔٔ اٞي ًٜٜهِت َٚا ٜؾ ََ 

ُْٝهِ َُا ِٜ   .إ٪١َٓ ا٭١َ ؾًٝتظٚز  إ٪١َٓ اؿض٠ َٗض ع٢ً ٜكزص مل َٔ أ٣  )ٜأ

   ؟ اإلَا٤ ٜتظٚز إٔ ي٘ هٛط ٌٖ /ؼ

  اؿض٠ َٗض ْقـ ٚهلٔ هٛط 

 طٚدت٘ ع٢ً ايضدٌ ٜٓؿل إٔ اإلط٬م ع٢ً ايقزقات ؾأؾنٌ فزق١ خري أْٗا ايٓيب أخرب ؾكز ا٭٫ٚر ع٢ً ايٓؿك١ أَا-

 ايظٚد١ ع٢ً ايٓؿك١ إٔ ٜٚكٍٛ يًعًُا٤ ايٓقٛل ببعض ٜٚأت٢ ٜتهًِ ايبعض ٭ٕ ايهجري ؾٝٗا ؾضٙ َغأي١ ٖٚشٙ ٚأ٫ٚرٙ

 ٚنغٛتٗٔ صطقٗٔ عًٝهِ هلٔ ؾإٕ" ايضدٌ ع٢ً ٚادب١ ؾايٓؿك١ ، باطٌ ايه٬ّ ٖٚشا عًٝٗا ٜٓؿل ؾ٬  غ١ٝٓ ناْت ؾإٕ ٚادب١

 اهلل ف٢ً ٚايضعٍٛ ، ٚايهغ٠ٛ ( بايٓؿكات إتعًل ٖٚٛ ) ايضطم طٚدٗا عٓز بإضأ٠ إتعًك١ ٚايٛادبات اؿكٛم ؾُٔ " بإعضٚف
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 ايضدٌ ىضز) تكٍٛ ايعًُا٤ صَنإ ؾ٢ ايؿٛض طنا٠ ؾ٢ َج٬ ٚيشيو" تكٛت َٔ ٚأبزأ" "تعٍٛ َٔ أبزأ" :ٜكٍٛ ٚعًِ عًٝ٘

 إٔ َٜٛ٘ ؾنٌ عٔ ؾاض إٕ ًٜظَ٘ َا ٖٚشا(  ٚأَ٘ ٚأبٝ٘ ٚأ٫ٚرٙ طٚدت٘ ع٢ً ْؿك١ َٔ عٝزٙ ّٜٛ عٔ ؾاض إسا ايؿٛض طنا٠

 فزق١ تًظَ٘ ٫ ايضادض ؾع٢ً ٚأَ٘ ٚأبٝ٘ ٚأ٫ٚرٙ طٚدت٘ ع٢ً ٜٓؿك٘ َا هز ٫ٚ سيو عٔ ٜعذظ نإ ٚإٕ ايؿٛض طنا٠ ىضز

ََا) ايؿضٜن١ ٖش آرا٤ عٔ عادظ ٭ْ٘ ايؿٛض َٚ ٌَ ِِ َدَع ِٝٝه ًٜ ٢ٔ ٔؾٞ َع ِٔ ايٚزٜ  (َسَضز٣ َٔ

 (أًٖو عٔ عقاى تضؾع ٫ٚ)-

 ٚيهٔ ٜنضبٗا إٔ هٛط َعٛد١ ناْت إسا إ٫ ايٓغا٤ مضب عٔ ٢ْٗ  ايٓيب ٭ٕ تنضبِٗ ٫ ٜع٢ٓ ((أًٖو ع٢ً)) صٚا١ٜ ٚٗ (

 ايٓيب ٖادض ٕٚا  )يٓغا٥٘ خرينِ ٚأْا يٓغا٥٘ خرينِ خرينِ) ٚدٟٗا ٜكبض ٫ٚ صأعٟا ٜؾر ٫ٚ عٓا ٜهغض ٫ ; َربح غري مضبٟا

 أٚ "ايٓغا٤ أعتأعز"  سيو قاٍ ؾًُا يًٓغا٤ مضابٌ إز١ٜٓ أٌٖ إٔ بًػ٘ ٭ْ٘ "ايٓغا٤ تنضبٛا ٫"  قاٍ إز١ٜٓ إٍ َه١ َٔ

  يًضعٍٛ ٚتكٍٛ تشٖب ٫ ست٢ عٓٗا ٜزٙ ٜهـ ؾهإ أطٚادٗٔ ع٢ً أفٛاتٗٔ صؾعٔ َع٢ٓ "سأصْا" صٚا١ٜ ٗ

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓب٢ ؾأسٕ ، مضبِٗ ؾ٢ يٓا ؾأسٕ ايضداٍ ع٢ً سأصْا ايٓغا٤ إٕ ي٘ ٚقاٍ يًضعٍٛ عٓ٘ اهلل صم٢ عُض سٖب

 . أطٚادِٗ َٔ تؾته٢ ٚاسز ّٜٛ ٗ  ايٓغا٤ َٔ عبعٕٛ ؾذا٤ت  إربح غري ٚيهٔ  اينضب ؾ٢ ٚعًِ

 قاٍ ايعًُا٤ بعض ، بٝت٘ أٌٖ ٗ ٚعًٛإ ٚقٛا١َ ٚقاص عٓزٙ ٜهٕٛ إٔ ايتأرٜب َع٢ٓ "أًٖو عٔ عقاى تضؾع ٫" صٚا١ٜ ٚٗ

 سيو ٜغتشل اـٛأ نإ إسا تنضب أخٛأت إسا ٚيهٔ نٓا١ٜ يٝغت أْٗا قاٍ ٚايبعض ، ٚؽٛؾِٗ تضٖبِٗ َع٢ٓ نٓا١ٜ أْٗا

 ٜ٪رب إٔ إُهٔ َٔ ٚيهٔ ، َربح غري ٜٚهٕٛ بايغٛاى ٜنضب إٔ ٜأَض ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب نإ نُا تنضب ٚيهٔ

 َٓٝتهًِ ٖٛ ايٓادض ايظٚز ٚيهٔ ، ا٭رب سزٚر ؾ٢ ٚيهٔ ايغٛٙ َٔ أنجض َٛدع ٖٚٛ ايًغإ مضب ; مضب بػري أًٖ٘ ايضدٌ

َٕ َٚاي٤٬ٔتٞ (تعاٍ باهلل بايتشنري ٖٔ َتَداٝؾٛ ُٖ ٖٔ ُُْؾَٛط ُٖ ٛٝٛ ٖٔ ٜؾٔع ُٖ ُِٖذُضٚ ََُنأدع٢ ٔؾٞ َٚا ٖٔ اٞي ُٖ ِٕ َٚاِمض٢ُبٛ ِِ ٜؾإ٢ َٓٝه  َتِبُػٛٞا ٜؾ٬ٜ ٜأٜطِع

ٖٔ ٢ٗ ِٝ ًٜ ٕٖ َعٔب٬ٟٝ َع َ٘ إ٢ ١ً َٕ اي ٝ٘ا ٜنا ًٔ ٢ٗز رخٌ ٚإسا ٜأٔعز خضز إسا" :قايت طصع أّ سزٜح ٜنٔبرّيا َع   "عٗز عُا ٜغأٍ ٫ٚ ٜؾ

 .هلا ٚاعٜ بًغإ ايتهًِ أ٣(  ٚدٌ عظ اهلل ٗ ٚأخؿِٗ(

 

 أسٞ" :ؾكاٍ اؾٗار، ٜضٜز ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٍ صدٌ دا٤" :قاٍ عُضٚ بٔ اهلل عبز عٔ (فشٝض  15/20 

 ."ؾذاٖز ؾؿُٝٗا" :ؾكاٍ .ْعِ :ؾكاٍ "ٚايزاى؟
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 َٓعاٙ ٚإٕ ؾٝشٖب  ي٘ أسْا ،ؾإٕ ٚايزٜ٘ ٜغتأسٕ إٔ ؾ٬بز ايزؾع دٗار ٚيٝػ )نؿا١ٜ ؾضض) ايًٛب ظٗار خال اؿهِ ٖٚشا 

 يًٛيز إسٕ ؾ٬ (عٌ ؾضض) ايٛادب اؾٗار ايزؾع دٗار أَا يه٬َُٗا ٜغُع إٔ عًٝ٘ ؾٝذب ايًٛب دٗار ٖٛ ايش٣ اؾٗار َٔ

  إسُْٗا بػري ىضز ٚايزٜ٘ عٓز

  (ؾذاٖز ؾؿُٝٗا -(

  . تزصى ٫ غا١ٜ اٯبا٤ صما ٭ٕ ق٠ٛ َٔ أٚتٝت َا بهٌ صماُٖا ٗ ْؿغو داٖز أ٣

 أْ٘ ايعًُا٤ قاي٘ ٕا سذ١ ٚؾٝ٘ اؾٗار َٔ آنز ٚأْ٘ بضُٖا ؾن١ًٝ يعِٛ ريٌٝ نً٘ ٖشا  :)اؿزٜح ٖشا ؾ٢ اي٣ٚٛٓ اإلَاّ قاٍ

 ىضز ٚإِا ٫بُٓٗا هلُا إسٕ ؾ٬ ناؾضٜٔ نإ إسا ا٭بٜٛٔ إٔ سيو َٔ ْؿِٗ( َغًٌُ ناْا إسا بإسُْٗا إ٫ اؾٗار هٛط ٫

  .اهلل عبٌٝ ٗ يٝذاٖز

 ٍٚ أٚ ا٭َري أٚ ايضاع٢ أٚ اؿانِ ،إٕ يًذٗار َع٘ ىضز إٔ ٜضٜز ايش٣ ٖشا ساٍ عٔ ٜغأٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓب٢ ٖٚٓا

 َٚاسا ٖ٪٤٫ ٜقٓع َاسا ٜض٣ اٯؾام ٗ ٜٚٓٛض هلا غاؽٟا ٜهٕٛ ٫ٚ  ايضعٍٛ ٜؿعٌ نإ نُا صعٝت٘ ساٍ ٜتؿكز إٔ ًٜظَ٘ ا٭َض

 مٝاع بغبب سيو ؽاب٘ َٚا ٚا٭َضاض ٚايؿكض ايبٛاي١ نجض٠ إٍ ٜ٪ر٣ اؾاْب بٗشا ا٫ٖتُاّ عزّ إٔ ؾٓذز . ٖ٪٤٫ ٜقٓع

  .اإلع٬ّ ب٬ر ٗ ا٭َٛص ٖشٙ َجٌ

َِٝض ََٚتٜؿك٤َز)  ايغ٬ّ عًٝ٘ عًُٝإ قق١ نتاب٘ ٗ ٚتعاٍ تباصى اهلل ٜٚنضب ٤ٛ ٍَ اي َٞ ََا ٜؾٜكا َُٖز ٜأَص٣ ٫ٜ ٔي ُِٗز ِّ اٞي َٕ ٜأ َٔ ٜنا َٔ 

 ؽعض يشيو ٖٝظا ٖزٖزا نإ أْ٘ ٜكٛيٕٛ ايعًُا٤ ، ٚإغا٤ ايقباح ٗ صعٝت٘ ٜتؿكز نإ ايغ٬ّ عًٝ٘ عًُٝإ)  اٞيَػا٥ٔٔبٌ

  .ايغ٬ّ عًٝ٘ عًُٝإ بػٝاب٘

 ٗ ٜٚٓٛض بٛدٗ٘ أفشاب٘ إٍ تٛد٘ ف٬ت٘ َٔ ؾضؽ نًُا نإ سيو ٗ إجٌ يٓا ٜنضب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب

 ؾاعجٛا  "دًٝبٝبا أؾكز إ٢ْ" :  قاٍ ايػظٚات ٗ ٚنشيو قٝػ، بٔ ثابت ؾعٌ َاسا ، عٓ٘ ٜغأٍ صدٌ ؽًـ قإسا ٚدِٖٛٗ

 :  قاٍ أفشاب٘ ساٍ ٜتؿكز ٚنإ  تبٛى غظ٠ٚ ٗ خضز ٕٚا "ععز أٜٔ" : قاٍ ، ايضبٝع بٔ ععز ٜؾٜكَز ٕا أسز غظ٠ٚ ٚٗ . عٓ٘

  . ايٓيب عٔ ؽًـ ٕا َايو بٔ نعب أ٣ "نعب ؾعٌ َاسا"

  .اؿٝا٠  بٗا تغتكِٝ ايت٢ ا٭َٛص َٚٛطا١ْ ٚإؿاعز بإقاحل ٜٚكّٛ صعٝت٘ ساٍ ٜتؿكز ٖٛايش٣ ايٓادض ؾايكا٥ز

 

 اؾ١ٓ ٜزخٌ ؾًِ ٚايزٜ٘ أرصى َٔ باب
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 اهلل صعٍٛ ٜا قايٛا ."أْؿ٘ صغِ أْؿ٘، صغِ أْؿ٘، صغِ" :قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ ٖضٜض٠، أب٢ عٔ (فشٝض 16/21

 ."ايٓاص ؾزخٌ أسزُٖا، أٚ ايهرب، عٓزٙ ٚايزٜ٘ أرصى َٔ" :قاٍ  َٔ؟

 

 .ٚايعذظ ٚاإلْهغاص ايشي١ َٔ ٖشٙ ٚنإٔ بضٌَ كتً٘ تضاب ٖٚٛ بايضغاّ ٝأيقل أ٣ أْؿ٘ صغِ

  ايكن١ٝ ـٛٛص٠ ٕاسا؟ )يؿ٢ٛ تٛنٝز( يًتٛنٝز َضات ث٬خ ايًؿٜ ٖشا  ايٓيب نضص

   )َٔ؟ !اهلل صعٍٛ ٜا :قايٛا)

 . ؾعً٘ ٜؿعًٛا ٫ٚ بقؿاٙ ٜتقؿٛا ٫ ن٢ ساي٘ نٝـ يتعًِ ؟ َٔ قايٛا

  (ايٓاص ؾزخٌ أسزُٖا، أٚ ايهرب، عٓزٙ ٚايزٜ٘ أرصى َٔ" :قاٍ)

 ٜغتشل ايغٔ ٖشا ٗ ٔبض٢ُٖا ٗ ٚأٌُٖ ؾضٙ ؾًٛ ٫بُٓٗا استٝادا أنجض ايٛايزٜٔ ٜهٕٛ ايهرب ساٍ ٗ ٭ٕ ؟ ايهرب عٓز ٕاسا

 ٚإٕ ، أْؿ٘ اهلل ٚأصغِ اؾ١ٓ رخٍٛ ؾات٘ سيو ؾ٢ ققض ؾُٔ ، ٚاـز١َ يًٓؿك١ ٚاؿاد١ اينعـ ساٍ ؾ٢ ايٓاص٭ُْٗا رخٍٛ

 . اهلل َعق١ٝ ؾ٢ ٜهٔ مل َا بضُٖا ايٛيز ٜرتى ؾ٬ ايرب ع٢ً ٜعٕٝٓٛ ٫ أبا٤ ٖٓاى نإ

 

 ايٛايز بض( باب

 )إؾضى

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾغأيت ايٓيب ف٢ً اهلل أتتين أَٞ صاغب١، ٗ عٗز  :عٔ أمسا٤ بٓت أب٢ بهض قايت (فشٝض 19/25

   :ؾأْظٍ اهلل عظ ٚدٌ ؾٝٗا :ابٔ ع١ٓٝٝ :قاٍ ."ْعِ" :أؾأٔفًٝٗا؟ قاٍ :عًٝ٘ ٚعًِ

 )8/إُتش١ٓ ( ﴾تربِٖٚ إٔ رٜاصنِ َٔ ىضدٛنِ ٚمل ايزٜٔ ٗ ٜكاتًٛنِ مل ايشٜٔ عٔ اهلل ٜٓٗانِ ٫ ﴿

 

ًُا٤ قاٍ صاغب١ ؾ٢ رخٍٛ اإلع٬ّ يٛ ناْت ايه١ًُ ًَٛك١ ، ٖٓا ؾ٢ اؿزٜح صاغب١ ؾك٘ ٚبعض ايع أ٣ طاَع١ تغأي٢ٓ ؽ٦ٝا،:صاغب١ 

٭ْٗا قٝزت ، أ٣ ٫ تضٜز اإلع٬ّ : صاغب١ عٔ اإلع١ّ٬ تهٕٛ بؾإسا إقرتٕ ايؾضى بايضغ "صاغب١ ٢ٖٚ َؾضن١  "ٚيهٔ ؾ٢ صٚاٜات 

بٓتٗا ٚفًتٗا ، قاٍ ٜٚ٪ٜزٙ صٚا١ٜ  أ٣ أتت طاَع١ ؾ٢ بض) :بايؾضى ، ٚبعض ايعًُا٤ قاٍ صاغب١ ؾ٢ ف١ً ابٓتٗا ، قاٍ اؿاؾٜ 
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ايتأيـ ع٢ً اإلع٬ّ  . يؾٝٛعأ٣ ْاؾض٠ عٔ اإلع٬ّ ٚيٛ دا٤ت صاغب١ ؾ٢ اإلع٬ّ مل ؼتر أمسا٤ إٔ تغتأسٕ ؾ٢ فًتٗا "صاغ١ُ"

 .دب عًٝٗا بضٖا ٚفًتٗا٭ْٗا يٛ ناْت َ٪١َٓ ٚ (َٔ ؾعٌ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأَضٙ ب٘ ؾ٬ وتاز إٍ إعت٦شإ ؾ٢ سيو

 : َع٢ٓ اؿزٜح

 .إٔ أَٗا أتت صاغب١ ؾ٢ فًتٗا ٢ٖٚ أٜنا صاغ١ُ أ٣ ْاؾض٠ َٔ اإلع٬ّ ؾغأيت ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ٚفًٗا ،ؾكاٍ ْعِ

ٜز إٔ ٚع٪اٍ أمسا٤ َٔ باب َعضؾ١ اؿهِ ايؾضع٢ ؾ٢ إغأي١ ؾُا ٚفًت أَٗا قبٌ إٔ تغأٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾ٢ٗ تض

ِٚٔيٞ }) تكزّ رٜٔ اهلل تعاٍ ع٢ً ايكضاب١ ايهاؾض٠ ، نكٍٛ اهلل تعاٍ  ُْٛٞا ٝأ ِٛ ٜنا َٜٚي  ٌَ ُُِؾض٢ٔن ًٞ َِٜغَتِػٔؿُضٚٞا ٔي ُٓٛٞا ٜإٔ  ََ َٔ آ َٚاي٤ٔشٜ  ٚٞ ٖٓٔب َٕ ٔيً ََا ٜنا

ِِ ٜأِفَشاُب اٞيَذٔشِٝ ُٗ ْٖ ِِ ٜأ ُٗ َٔ ٜي ٖٝ ََا َتَب َٔٔ َبِعٔز  ٭ْ٘ ٕا َات أبٛ طايب عِ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً ايهؿض ٚايؾض قاٍ   ({ٝقِضَب٢ 

َ٘ عٔ سيو  "ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ    ؾٓظيت ٖشٙ اٯ١ٜ ، "٭عتػؿضٕ يو َا مل ٝأْ

٢ٔ إ٢})نٝـ لُع بٌ ٖشٙ اٯ١ٜ ٚبٌ قٛي٘ تعاٍ  ِٜ َٛأيَز َٚٔباٞي  ُٙ ٜٖا َُا َٜٚقَن٢ َصٗبٜو ٜأ٤٫ َتِعُبُزٚٞا إ٤٫٢ إ٢ ُٖ ٖٔ ٔعَٓزٜى اٞئهَبَض ٜأَسُز ًَٝػ َِٜب َٖا  ّْا إ٢ ِسَغا

ّّا ٫ِٟٛ ٜنض٢ َُا ٜق ُٗ َٚٝقٌ ي٤ َُا  ُٖ َِٗض ِٓ ٫َٜٚ َت َُآ ٝأفٍّ  ُٗ َُا ٜؾ٬ٜ َتٝكٌ ي٤ ُٖ ِٚ ٔن٬ٜ  ؾٗشٙ آ١ٜ عا١َ ،  ( ({ٜأ

َِٜغَتِػٔؿُضٚٞا) ٚقاٍ بٔ عباؼ إٔ آ١ٜ ُٓٛٞا ٜإٔ  ََ َٔ آ َٚاي٤ٔشٜ  ٚٞ ٖٓٔب َٕ ٔيً ٌَ ََا ٜنا ُُِؾض٢ٔن ًٞ  ْغدت اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َع٢ٓ أْٗا ْغدت قٛي٘ تعاٍ  (ٔي

ّّا) ٫ِٟٛ ٜنض٢ َُا ٜق ُٗ َٚٝقٌ ي٤ َُا  ُٖ َِٗض ِٓ ٫َٜٚ َت َُآ ٝأفٍّ  ُٗ  (ٜؾ٬ٜ َتٝكٌ ي٤

إ٫ إسا أَضاى (ؾ٬ تكٌ هلُا أف   )ؾإٕ أَضاٙ بايؾضى ؾ٬ ٜغُع هلُا ، إسا ؾاٯ١ٜ ٖٓا ثابت١ ٚمٌُ اٯٜتٌ ع٢ً بعنُٗا ؾٓكٍٛ (

 )أْ٘ رخٌ ع٢ً أَ٘ ٚقز تضنت ايٛعاّ ٚايؾضاب ث٬خ َضات ، ٚقايت ي٘ ) بايؾضى َٚٔ ا٭ري١ ع٢ً سيو سزٜح ععز بٔ أب٢ ٚقال 

  )ؾٓظٍ قٍٛ اهلل عظ ٚدٌ  ( (ٚاهلل ٫ أتضن٘ )ؾكاٍ (أتضى ٖشا ايزٜٔ )ؾكايت ي٘  (ب٢ً )قاٍ  (أيٝػ أَضى صبو إٔ تٛٝع٢ٓ 

َٓا ) ِٝ َٖٚف ّٓاَٚ ٘ٔ ُسِغ ِٜ َٛأيَز َٕ ٔب   (ٚاهلل ٜا أّ يٛ إٔ يه٢ َا١٥ ْؿػ خضدت ْؿغا ْؿغا َا تضنت ٖشا ايزٜٔ ): ، ٚؾ٢ صٚاٜ٘ إٔ ععز قاٍ (اإل٢َْغا

 .ٖٚشا يتعِٛٝ رٜٔ اإلع٬ّ ؾكز قزّ رٜٔ اهلل عظ ٚدٌ ع٢ً صما أَ٘ ٭ٕ أَ٘ ناْت تأَضٙ بإٔ ٜضتز عٔ إع٬َ٘ 

ٕا قاٍ ٚأْظٍ    عؿٝإ بٔ ع١ًِٓٝٝ أمسا٤ بق١ً أَٗا ٚايق١ً يٝغت َٔ اي٤٫ٛ ؾ٢ ؽ٧ ٖٚشا ؾِٗ ٖٓا أقض ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع

ِِ} )( اهلل عظ ٚدٌ ؾٝٗا  ُٖ ِِ ٜإٔ َتَبٗضٚ َٜاص٢ٝن َٚٔ ٔر ُِٜدض٢ُدٛٝنِ   ِِ َٜٚي  ٢ٔ ِِ ٔؾٞ ايٚزٜ ًٝٛٝن ُٜٜكأت  ِِ َٔ ٜي ٢ٔ اي٤ٔشٜ ُ٘ َع ٤ً ُِ اي َٗاٝن ِٓ َٜ ٛٝٛا  ٫ٜ  ِِ َُٚتٞكٔغ ٢ٗ ِٝ إ٢ٜي

ٌٔٛ ُُٞكٔغ ُٜٔشٗب اٞي  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ٚايرب ٚايكغ٘ غ٬ف اي٤٫ٛ ، ؾايرب ٚايكغ٘ ٖٛ اإلسغإ إيُٝٗا بٌ ٚاإلسغإ إٍ نٌ ناؾض َٚؾضى   {إ٢

ٖٚشا أٍٚ َٔ اإلعا٠٤ إيٝ٘ ٭ٕ اإلْغإ أعري اإلسغإ ٚإلٚٗاص قاعٔ ٖشٙ ايؾضٜع١ ؾ٢ ايتعاٌَ َع غري إغًٌُ ؾًٝػ َع٢ٓ 
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ُٜكتٌ ؾ٬ ٜكٍٛ بشيو أسز َٔ إغًٌُ إ٫ بعض ؾضم اـٛاصز ، إِا ٜكتٌ إسا نإ ؾ٢ أْ٘  ُٜعاٌَ بػ١ًٛ أٚ ٜنضب أٚ ٜٗإ أٚ  ناؾض 

 عاس١ إعضن١ ،

ٖٚٓا ؾِٗ بٔ ع١ٓٝٝ إٔ ٖشا يٝػ َٔ اي٤٫ٛ ؾ٢ ؽ٧ ، ٚاي٤٫ٛ احملضّ ٖٛ َٛا٠٫ أعزا٤ اهلل عظ ٚدٌ َٔ ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ قاٍ تعاٍ 

َُٜٗاٜأ}) َٛي٤ ََٜت  ََٔ َٚ َٝا٤ َبِعض٣  ِٚٔي ِِ ٜأ ُٗ َٝا٤ َبِعُن ِٚٔي َٖٓقاَص٣ ٜأ َٚاي َُٗٛر  َٝ ُٓٛٞا ٫ٜ َتٖتٔدُشٚٞا اٞي ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َّ ِٛ ِٗٔزٟ اٞيٜك َٜ  ٫ٜ َ٘ ١ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ُٗ ِٓ َٔ  ُ٘ ْٖ ِِ ٜؾإ٢ َٚٓٝه  ِ

ٌُٔ ٤ٛأي َٕ اٞيٜهأؾ})قاٍ تعاٍ ( {اي ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٜٖتٔدٔش اٞي ٤ِٕٞ إ٤٫٢ ٜإٔ َتٖتٝكٛٞا ٤٫  ٘ٔ ٔؾٞ َؽ ١ً َٔ اي َٔ َِٝػ  ًٜ ٌِ َسٔيٜو ٜؾ َٜٞؿَع  ََٔ َٚ  ٌَ ٔٓ َٔ ٪ُُِ ٢ٕ اٞي ِٚ َٔٔ ُر َٝا٤  ِٚٔي َٔ ٜأ ض٢ٜ

َُٔقري ٘ٔ اٞي ١ً َٚإ٢ٜي٢ اي  ُ٘ َْٞؿَغ  ُ٘ ١ً ُِ اي َُٜشٚشُصٝن َٚ ِِ ُتٜكا٠ٟ  ُٗ ِٓ َٔ}) 

ُٓٛا ٫ٜ َتٖتٔدُشٚا َع})ٚقاٍ تعاٍ  ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٕ َٜاٜأ ُِٜدض٢ُدٛ َٔ اٞيَشٚل  َٚ َُا َدا٤ٝنِ  َٜٚقِز ٜنٜؿُضٚا ٔب َٖٛر٠ٔ  َُ ٢ِٗ ٔباٞي ِٝ َٕ إ٢ٜي ًٞٝكٛ َٝا٤ ُت ِٚٔي ِِ ٜأ ٖٚٝن ََٚعُز  ٟٚٚ ُز

ِِ ٘ٔ َصٚبٝه ٤ً ُٓٛا ٔباي َٔ ِِ ٜإٔ ُتِ٪ ٜٖاٝن َٚإ٢  ٍَ  ٚاٯٜات ؾ٢ ٖشا إع٢ٓ نجري٠ ، (   {..... ايٖضُعٛ

سكٛم ٚٚادبات ٫ٚ تنٝع ٖشٙ اؿكٛم جملضر أْ٘ ناؾض ، ؾايهجري ٜزخٌ اإلع٬ّ بغبب  غ٬ف إعا١ًَ باؿغ٢ٓ ٚايرب ؾً٘

إعا١ًَ ايٛٝب١  ، ؾهإ أغًب ساٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايضؾل ٚايًٌ َٚا نإ ٜػنب إ٫ إسا إْتٗهت سض١َ َٔ سضَات اهلل ، 

ا٭ع١ً٦ ؾُٝا ٜع٢ٓ ٚؾُٝا ٫ ٜع٢ٓ ، ؾػنب ٚقاّ ؾِٝٗ ايٓب٢  ٕٚا أنجض عًٝ٘ ايقشاب١ ؾ٢ ايغ٪اٍ مام فزص ايٓب٢ َٔ سيو يهجض٠

، ٜكٍٛ ايعًُا٤ ٫بز َٔ  "عاي٢ْٛ َا ؽ٦تِ ؾٛاهلل َا عأي٢ٓ أسز َغأي١ إ٫ أدبت٘ عًٝٗا  "ٚقاٍ      ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خٛٝبا 

٭ْ٘ قز وهِ    "ايكام٢ ٖٚٛ غنبا٫ٕ ٜكن٢  "َضاعا٠ ساٍ اؿانِ أٚ إؿت٢ أٚ ايكام٢ يشيو ٜكٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 .ع٢ً أسز بإٛت ٖٚٛ ٫ٜغتشل سيو ،ٚ ٫ ٜكن٢ ايكام٢ ٖٚٛ عهضإ 

ِ ايهاؾض٠ تٛفٌ ، ٌٖٚ ٢ٖ يًٛدٛب أّ ا٭عتشباب ؟؟ ٚاٖض ا٭َض أْٗا ع٢ً ايٛدٛب ٭ْٗا صسِ ٔسٜ٪خش َٔ ٖشا اؿزٜح إٔ ايَض

 .٘ هٛط ف١ً ايضسِ ايهاؾض٠ بإاٍ ًٜٚظّ فًتٗا َٔ باب ايتأيٝـ يإلع٬ّ ٚقاٍ ايعًُا٤ أْ

 ايٛايزٜٔ عكٛم عكٛب١ باب 

 َا َع ايعكٛب١ يقاسب٘ ٜعذٌ إٔ أدزص سْب َٔ َا" :قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ بهض٠، أب٢ عٔ (فشٝض  29/23

 ."ايضسِ ٚقٛٝع١ ايبػ٢ َٔ ي٘; ٜزخض

 

  ٚأسل أسض٣ : أدزص
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 ي٘ ُٜ٪دٌ َا َع : ي٘ ُٜزخض َا َع

  اٯخضٜٔ ع٢ً ايتعز٣ ؾ٢ اؿز ٚفاٚط٠ ٚايتعز٣ اإلعتٛاي١ : ايبػ٢

 ٖٚشٙ ايٛامل عكٛب١ ٜتعذٌ ايٓاؼ بعض لز يشيو ، ايعكٛب١ ي٘ ُتعذٌ ؾٗشا اٯخضٜٔ َع َعاًَت٘ ؾ٢ اؿز داٚط َٔ ؾهٌ -

 خًل اهلل إٔ ْكٍٛ ٚيهٔ ، ٚإ٘ ٚٗض قغِ ٚدٌ عظ اهلل إٔ أٚ ٚإ٘ َٔ اْتقض يٛ ٜت٢ُٓ ًَّٛٛ ؾأ٣ ، ٚقؿ١ إٍ ؼتاز إغأي١

 اهلل قاٍ نُا َكتزص عظٜظ أخش أخشٙ ٚ ٜؿًت٘ مل أخشٙ إسا ست٢ ايٛامل عكٛب١ اهلل ٜ٪دٌ ؾًضَا ، َقاؿِٗ أعًِ ٖٚٛ ايعبار

ِْ َؽٔزٜز} ٚدٌ عظ ُٙ ٜأٔيٝ ٕٖ ٜأِخَش ٠١َُ إ٢ ٜٚأي  َٞ ٖٔ َٚ  {َٜٚنَشٔيٜو ٜأِخُش َصٚبٜو إ٢َسا ٜأَخَش اٞيٝكَض٣ 

 " ايًغإ فزٚم ايكًب كُّٛ نٌ " ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً قاٍ ايٓاؼ؟ أؾنٌ عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓب٢ ع٦ٌ ٕٚا -

 ٫ٚ ؾٝ٘ إثِ ٫ ايش٣ ايٓك٢ ايتك٢ " ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ؾكاٍ ؟ ايكًب كُّٛ ؾُا ، عضؾٓاٙ ؾكز ايًغإ فزٚم أَا ؾكايٛا

 تًٗو ايكًب ع٢ً ادتُعت إسا اٯثاّ إٔ ٫عُٝا اٯثاّ ْٝع َٔ قًب٘ طٗض صدٌ أ٣ ، " ٫ٚسغز غٌ ٫ٚ سكز ٫ٚ بػ٢

ُُٔض خزاّ ي٘ ٚاؾٛاصح ًَو ؾايكًب ، فاسبٗا  .بٓٗٝ٘ ٚتٓت٢ٗ بأَضٙ َتأَت

ُٝبت٢ً ايضسِ قٛٝع١ أَا-  أٚ إخٛت٘ أٚ ٚايزٜ٘ َع عٛا٤ ايضسِ ٜكٛع أْ٘ ٚدز ْؿغ٘ ؾ٢ ؾتؿ ؾإسا ايزْٝا ؾ٢ بغببٗا اإلْغإ ؾ

     ، ايزْٝا ٖشٙ ؾ٢ اهلل ٜبتًٝ٘ ايضسِ يق١ً ؾبكٛع٘ ٖٚهشا، عُات٘ أٚ أعُاَ٘

 .صٓ٘ قٛع أٚ ٚايزٜ٘ عل َٚٔ بػ٢ ٕٔ ايعكٛب١ تعذٌٝ بٝإ ٖٚٓا

 

 ايٛايزٜٔ رع٠ٛ باب عؾض ايضابع ايباب

 رع٠ٛ :ؾٝٗٔ ؽو ٫ هلٔ، َغتذابات رعٛات ث٬خ" :ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب قاٍ :قاٍ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ (سغ32/24ٔ

 (."ٚيزٙ ع٢ً ايٛايز ٚرع٠ٛ إغاؾض، ٚرع٠ٛ إًّٛٛ،

 

  )َٓٗا ايٝكٌ باب َٔ ٖٚشا ايزعٛات، ٖشٙ إعتذاب١ ؾ٢ ٫ؽو  :ؾٝٗٔ ٫ؽو

  .ْؿغ٘ ع٢ً ؾٝهٕٛ ؾذٛصٙ أَا رعا٤ٙ ٜكبٌ تعاٍ ؾاهلل ، ؾادضٟا إًّٛٛ ٖشا نإ ٚيٛ ايعًُا٤ بعض ٚقاٍ( إًّٛٛ رع٠ٛ

 يٝػ ؾإْٗا إًّٛٛ رع٠ٛ ٚاتل : ي٘ قاٍ ..... نتاب أٌٖ قّٛ تأت٢ إْو" :ايُٝٔ إٍ َعاس أصعٌ ٕا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب

  .تٓاّ ٫ إًّٛٛ عٌ ٭ٕ ٚعاط١ غري َٔ َباؽض٠ اهلل إٍ تضؾع أ٣ "سذاب اهلل ٚبٌ بٝٓٗا
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 َٔ ٜٓتكِ ٫ ٚتعاٍ تباصى ٚاهلل اينضاع١ أنـ ٜٚضؾعٕٛ َنٛٗزٕٚ إغًٌُ إٔ ؾٝكٍٛ سٛي٘ َٔ ا٭سزاخ ٜض٣ ايٓاؼ بعض

َٝٓٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ; هلِ ٜٓتقض ٫ أٚ ٚإِٗ  : ٚعًِ  عًٝ٘ اهلل ف٢ً ؾكاٍ ٜعذٌ أ٣ عذ٫ٟٛ خًل اإلْغإ إٔ ب

  "ٍ اهلل ٜغتذٝب ؾ٬ ارعٛا ، رعٛت٘ ٗ أسزنِ ٜتعذٌ أٚ أسزنِ ٜعذٌ"

 بٗا عٓ٘ ٜضؾع إٔ ٚإَا ٚإ٘ َٔ ي٘ ٜٚكتك اؿاٍ ٗ ي٘ هٝبٗا إٔ إَا إًّٛٛ رع٠ٛ إيٝ٘ تضؾع ٚتعاٍ تباصى اهلل إٔ ْكٍٛ-

َّ} إظٜز ّٜٛ ٗ ي٘ ٜزخضٖا إٔ ٚإَا ايزع٠ٛ بٗشٙ ب٤ّ٬ ِٛ ٍْ َٜٜٓؿُع ٫ٜ َٜ ُٕٓٛ ٫َٜٚ ََا ِٔ إ٤٫٢ ، َب َ٘ ٜأَت٢ ََ ٤ً ًٕٞب اي   { َعًِٔٝ ٔبٜك

 ٜكبً٘ إٔ ايزعا٤ ؼذب أعباب ٖٓاى ٚيهٔ ؽ٦ت نُا ٚإو ع٢ً ٚارعٛ ادتٗز ; ٚإ٘ ع٢ً ايعكٛب١ ٚقٛع ٜتعذٌ ٫ اإلْغإ

  . َٓو ٚتعاٍ تباصى اهلل

  َعق١ٝ عؿض ٚيٝػ دا٥ظٟا عؿضٟا (إغاؾض ٚرع٠ٛ(-

  ٚٚسزت٘ يػضبت٘ َغتذاب١ إغاؾض ٚرع٠ٛ

 أبٓا٥ِٗ َٔ ا٭س٣ نٌ ٜتش٬ُٕ ايٛايزإ ، أبٓا٥ِٗ ٗ ٜغتذٝب٘ ٚدٌ عظ اهلل ايٛايزٜٔ رعا٤ ; َٓظيت٘ ؾًضؾع١  ايٛايز ٚأَا-

 َٔ ْٛع وزخ أسٝاْٟا ٚيهٔ َِٓٗ نإ َُٗا ٚيزُٖا عٔ ٚا٭ّ ا٭ب ؾٝعؿٛ ٚأَ٘ أبٝ٘ َع ا٫بٔ ؾعٌ َُٗا ٜٚقؿشإ ٜٚعؿٛإ

 عظ اهلل إٔ ٚايٝأؼ اإلسباٙ أْٛاع َٔ ْٛع ٜٚقٝبِٗ ٚا٭ّ، ا٭ب ٜتربأ ؾأسٝاْا ٚايزٙ أٚ ٚايزت٘ َع ايٛيز َعا١ًَ ٗ ايؾز٠

  .ابُٓٗا ع٢ً ٜزعٛإ ٚا٭ّ ا٭ب ؾٝبزأ ايٛيز ساٍ عٝقًض ٚدٌ

 ايؿٛٔ ايظن٢ اإلْغإ ٚيشيو ي٘ ٜغتذٝب ٚدٌ عظ اهلل ابٓ٘ َٔ ًََٟٛٛا ايٛايز ٖشا ٚنإ ٚيزٙ ع٢ً ايٛايز رعا يٛ  ٖٓا-

 ايغُا٤ أبٛاب ؾتهٕٛ رع٠ٛ ؾٝزعٛ قٗضٙ ع٢ً ايٛايز ٜزعٛ إٔ إُهٔ َٔ ٭ْ٘ ًََٟٛٛا نإ يٛ ست٢ ايٛايزٜٔ رع٠ٛ ٜتذٓب

  .بأس٣ أٚ َهضٚٙ ابٓ٘ ؾٝقٝب رعٛت٘ ي٘ ٚدٌ عظ اهلل ؾٝغتذٝب َؿتش١

 ْكٍٛ مٔ ٚيشيو بٛيزُٖا ٚصٓتُٗا يؾؿكتُٗا ٚا٭ّ ا٭ب َهضٚٙ أفٝب يٛ ست٢ ايٛيز ع٢ً سضفٟا ايٓاؼ أنجض إٔ ٚايعذٝب

 قزص رعٛتُٗا ٜٚتذٓب إف٬س٘، ٗ َٓ٘ ايٝأؼ َضس١ً ; إضس١ً ٖشٙ إٍ أبا٥٘ ٜٛفٌ ٫ ٚايٛيز ، ا٭بٓا٤ ع٢ً ٚرع٠ٛ إٜاى

  .إغتٛاع

  ؟ ٫ أّ ايزعا٤ ٜقٝب٘ ابٓ٘ ع٢ً رعا يٛ ؾٌٗ أبٓا٥ِٗ، ًُٜٕٛٛ ١ًُٚ اٯبا٤ بعض ٖٓاى-

 رع٠ٛ ايٛقت ٖشا ؾٝقارف َؿتٛسٟا ايغُا٤ باب ٜهٕٛ عًٝ٘ رعا إٕ ُٜدؾ٢ ٚيهٔ ايٛامل ا٭ب َٔ ايزعا٤ ٜقٝب٘ ٫ أْ٘ ا٭فٌ

  .ا٫بٔ ٫بت٤٬ ي٘ اهلل ؾٝغتذٝب ٚيزٙ ع٢ً ايٛايز
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 إ٫ َٗز ٗ ايٓاؼ َٔ َٛيٛر تهًِ َا" :ٜكٍٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ مسعت :قاٍ ٖضٜض٠ أب٢ عٔ (فشٝض  33/25

 صد٬ٟ نإ دضها ؾإٕ" :قاٍ دضٜر؟ فاسب َٚا !اهلل ْيب ٜا :قٌٝ "دضٜر ٚفاسب [ٚعًِ] عًٝ٘ اهلل ف٢ً َضِٜ بٔ عٝغ٢

 أَ٘ ؾأتت ايضاعٞ، إٍ ؽتًـ ايكض١ٜ أٌٖ َٔ اَضأ٠ ٚناْت فَٛعت٘، أعؿٌ إٍ ٜأٟٚ بكض صاعٞ ٚنإ ي٘، فَٛع١ ٗ صاٖبٟا

 ب٘ فضخت ثِ ف٬ت٘، ٜ٪ثض إٔ ؾضأ٣ ٚف٬تٞ؟ أَٞ - ٜقًٞ ٖٚٛ - ْؿغ٘ ٗ ؾكاٍ ٜق٢ً، ٖٚٛ !دضٜر ٜا :ؾكايت َٜٛا

 ٜ٪ثض إٔ ؾضأ٣ .ٚف٬ت٢ أَٞ :ؾكاٍ ايجايج١ ب٘ فضخت ثِ .ف٬ت٘ ٜ٪ثض إٔ ؾضأ٣ ٚف٬ت٢؟ أَٞ :ْؿغ٘ ٗ ؾكاٍ ايجا١ْٝ،

َٞ اْقضؾت ثِ .إَٛغات ٚد٘ ٗ تٓٛض ست٢ !دضٜر ٜا اهلل أَاتو ٫ :قايت هبٗا مل ؾًُا .ف٬ت٘  إضأ٠ بتًو إًو ؾٝأَت

 ؾنضبٛا ب٘، ٚأتْٛٞ فَٛعت٘ اٖزَٛا :قاٍ .ْعِ :قايت ايقَٛع١؟ أفاسب :قاٍ .دضٜر َٔ :قايت ٖٔ؟ :ؾكاٍ ٚيزت . ٚيزت

 ٖٚٔ ؾتبغِ، ؾضآٖٔ إَٛغات، ع٢ً ب٘ ؾُض ب٘، اًْٛل ثِ عبٌ; عٓك٘ إٍ ٜزٙ ؾذعًٛا .ٚقعت ست٢ بايؿ٦ٛؼ، فَٛعت٘

 :قايت تظعٌُ؟ أْت :قاٍ .َٓو ٚيزٖا إٔ تظعِ :قاٍ تظعِ؟ َا :قاٍ ٖشٙ؟ تظعِ َا :إًو ؾكاٍ .ايٓاؼ ٗ إيٝ٘ ٜٓٛضٕ

 ألعٌ :إًو قاٍ .ايبكض صاعٞ :قاٍ أبٛى؟ َٔ :ؾكاٍ .عًٝ٘ ؾأقبٌ سذضٖا، ٗ ٖشا :قايٛا ايقػري؟ ٖشا أٜٔ :قاٍ .ْعِ

 تبغُت؟ ايشٟ ؾُا :قاٍ .ناْت نُا صرٖٚا :قاٍ لعًٗا؟ ؾُا :قاٍ .٫ :قاٍ ؾن١؟ َٔ :قاٍ .٫ :قاٍ سٖب؟ َٔ فَٛعتو

 ."أخربِٖ ثِ أَٞ، رع٠ٛ أرصنت٢ٓ عضؾت٘، أَضٟا :قاٍ

 

  ؟ ٭َ٘ ٚإا نإ دضٜر ٌٖ

  .أَ٘ رع٠ٛ أفابت٘ ٚيهٓ٘ يًعبار٠ فَٛعت٘ ٗ ٜٓكٛع نإ عابزرٟا، طاٖزٟا َقًٟٝا نإ ، بٗا بضٟا نإ بٌ

    :اؿزٜح ؾٛا٥ز☜ 

ٗ اؿزٜح ١ًْ َٔ ايؿٛا٥ز أعًُٛٗا إٔ رع٠ٛ ايٛايز ٚرع٠ٛ ايٛايز٠ َغتذاب١ ٗ ابُٓٝٗا عٛا٤ رع٠ٛ ي٘ باـري أٚ بايؾض يشا 

هب ع٢ً اإلْغإ إٔ ٜتذٓب رع٠ٛ ٚايزٜ٘ عًٝ٘ ست٢ ٚإٕ ناْا ٚإٌ ي٘ ٭ْ٘ ٫ ٜزص٣ يعٌ أبٛاب ايغُا٤ تهٕٛ َؿتش١ عٓز 

 ٕ ٜهٕٛ َٔ ايٓادٌ أٚ ٜهٕٛ َٔ اـاعضٜٔ. رعا٥ُٗا ؾٝقٝب٘ رعا٥ُٗا ، ؾإَا أ

 "َا تهًِ َٛيٛر ٗ َٗز إ٫ عٝغ٢ بٔ َضِٜ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ"ٖٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ : 
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ٖٛ ايغٔ ايقػري ايش٣ وتاز ايٛؿٌ ؾٝ٘ إٍ ايؿضاـ; ٫ ٜشٖب ٫ٜٚأت٢ ; ؾٗشا إؽاص٠ إٔ ٖشا ايٛؿٌ ٗ إٗز تهًِ به٬ّ  إٗز

 اسب دضٜر . ٖٚٛ ف

 

 ع٪اٍ / ٌٖ مل ٜتهًِ ٗ إٗز إ٫ عٝغ٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ ٚفاسب دضٜر؟ 

ْكٍٛ ٫: تهًِ ايهجري َٔ إٗز ٚقٖك ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ققتِٗ ٚأَا سزٜح "َا تهًِ َٛيٛر....." ٖشا قبٌ إخباص اهلل 

 تباصى ٚتعاٍ صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ تهًِ ٗ إٗز غري عٝغ٢ بٔ َضِٜ ٚفاسب دضٜر. 

 اؿزٜح إؾٗٛص

نب ع٢ً ؾضع٘ ٚسٛي٘ اـزّ ؾكايت: ايًِٗ ادعٌ اب٢ٓ ٖشا َجً٘ ٚنإ طؿ٬ٟ صمعٟٝا " إٔ اَضأ٠ ناْت تضمع فػريٖا ؾُض صدٌ ٜض

ًٜكِ ثزٜٗا ، ؾرتى ٖشا ايٛؿٌ ثزٟ أَ٘ ٚقاٍ : ايًِٗ ٫ ػع٢ًٓ َجً٘ ثِ عار ٚايتكِ ثزٜٗا ٚأؽاص ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

عاصق١( َٚا ٖٞ بغاصق١ ٚهضْٚٗا دض٣ ٜٚنضبْٛٗا ؾكايت بأفبع٘ ٗ ؾُ٘ .. َٚضت ؾتا٠ ٜنضبْٛٗا ٜٚكٛيٕٛ )طا١ْٝ(َٚا ٖٞ بظا١ْٝ ،)

: ايًِٗ ٫ ػعٌ اب٢ٓ ٖشا َجًٗاؾرتى ثزٜٗا ٚقاٍ: ايًِٗ ادع٢ًٓ َجً٘ ؾتعذبت ا٭ّ َٔ فٓٝع صمٝعٗا قاٍ ايٓيب : ٖشٙ خري 

 َٔ ٧ًَ ا٭صض َجٌ ٖشا ٭ٕ ٖشا ايضدٌ نإ َٔ ايٛٛاغٝت". 

ِِاْ٘ ايش٣ أْٛل نٌ ؽ٧ ٚ يٝبٌ أٜنا ؽ٧ َِٗ  )إٕ اهلل تباصى ٚتعاٍ اْٛل ٖشا ايػ٬ّ عبش ٘ٔ ٜأِتٜكاٝن ٤ً ِِ ٔعَٓز اي ََٝه ٕٖ ٜأٞنَض ( ٚ إٔ إ٢

 إٝظإ عٓز اهلل تعاٍ ٖٛ َٝظإ ايتك٣ٛ. 

 ٚأٜنا تهًِ ٗ إٗز أنجض َٔ طؿٌ غري عٝغ٢ بٔ َضِٜ ٚفاسب دضٜر 

 

"  ؾبزأ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ي٘ فَٛع١ ٗ صاٖبٟا صد٬ٟ نإ دضها ؾإٕ" :قاٍ دضٜر؟ فاسب َٚا !اهلل ْيب ٜا :قٌٝ "

وه٢ قق١ دضٜر ، ًَٚدك ٖشٙ ايكق١ أْ٘ نإ صاٖبٟا ٖٛ ايش٣ ٜعتظٍ ايٓاؼ ٜٚتؿضؽ يعبار٠ اهلل تباصى ٚتعاٍ ; ٖشٙ ايضٖبا١ْٝ 

ََا ٜنَتناْت عٓز ايٓقاص٣ ٚاهلل تباصى ٚتعاٍ سَٗا قاٍ ) َٖا  ١ٟٖٝ اِبَتَزُعٛ ْٔ َِٖبا ََِِٚص ٢ٗ ِٝ ًٜ َٖا َع َٓا ( ٖشٙ ايضٖب١ٓ َش١ََٛ  ٭ٕ يٛ نٌ ايٓاؼ ِب

تضنٛا ايزْٝا َٚعاؽٗا يؿغزت ايغُٛات ٚا٭صض ؾ٬بز َٔ إٛاط١ْ بٌ أَٛص ايزْٝاٚأَٛص اٯخض٠ ، ٚيشيو ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

 تباصى ٚتعاٍ ٜٚأنٌ َع ٚعًِ نإ أطٖز ايٓاؼ َٚع سيو ٜأنٌ ٜٚؾضب ٜٚتظٚز ايٓغا٤ ٜٚضٚح ٚه٤ٞ ٚهاٖز ٗ عبٌٝ اهلل

 ايؿكضا٤ ٚإغانٌ ُٚمضب ب٘ إجٌ ا٭ع٢ً ٗ نٌ ؽ٧ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚفشب٘ ٚعًِ. 
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ٖ٪٤٫ ناْٛا ٜرتٖبٕٓٛ ٜٚرتنٕٛ ايزْٝا ٜٚشٖبٕٛ بعٝزا عٔ ايٓاؼ ٜٚرتنٕٛ ايزْٝا ٚصا٤ ٚٗٛصِٖ ٚيهٔ ايعابز َٔ إُهٔ عضعإ 

 ٤ ٚايؿت١ٓ .إٔ ٜبت٢ً ّٚشك ٗ رٜٓ٘ ؾٝكع ٗ ايب٬

َ٘ َصٖب})قق١ بضفٝقا ايعابزٖٚشا أَض َؾاٖز ٗ  ٤ً ْٚٞ ٜأَخاُف اي َٜٚٓو إ٢ ْٚٞ َبض٤ْٟ٢  ٍَ إ٢ ُٖا ٜنٜؿَض ٜقا ًٜ ٢ٕ اٞنٝؿِض ٜؾ ٍَ ٔيإل٢َْغا ٢ٕ إ٢ِس ٜقا ٜٛا ِٝ ٢ٌ ايٖؾ ََُج  ٜن

ٌُٔ ( نإ بضفٝقا عابز ب٢ٓ إعضا٥ٌٝ أٜنا ٚنإ ٜٓكٛع يًعبار٠ ٗ فَٛعت٘ ،ايؾٝٛإ إِا ٜأت٢ يإلْغإ يٝٛقع٘ ٗ ايشْب {اٞيَعاٜي

٫ ٜٛقع٘ ؾٝ٘ َض٠ ٚاسز٠ ٜتزصز َع٘ ٖٚشا َٔ سًٝ٘ َع ب٢ٓ آرّ ست٢ ٜقٌ إٍ َا ٜضٜز ; بضفٝقا تضى بعض ايتذاص أختِٗ عٓزٙ 

ظٍ ٜٚنع ايٛعاّ أَاّ غضؾتٗا ؾأٚس٢ إيٝ٘ ايؾٝٛإ إٔ ٜٛضم عًٝٗا ايباب ، ٚقاٍ ي٘ َا ٚا٥تُٓٛٙ ع٢ً عضمِٗ ؾهإ ٚقت ايٛعاّ ٜٓ

إاْع إٔ تعٛٝٗا ايٛعاّ بٓؿغو ، ٚقاٍ َا إاْع إٔ تؿتض باب ايػضؾ١ ٚػًػ ٗ اـاصز ٚؼزثٗا ٚقاٍ إاْع إٔ تزخٌ ايػضؾ١ 

ْتٛض ست٢ تًز ؾٛيزت غ٬َا ؾداف ع٢ً ْؿغ٘ إٔ ٚتغتأْػ بو َٔ ٚسؾتٗا ؾزخٌ ؾذًػ َعٗا إٍ إٔ ٚقع بٗا ؾشًُت ، ا

 ٜؿتنض أَضٙ ؾكتٌ ايػ٬ّ ثِ خاف ع٢ً ْؿغ٘ إٔ تتشزخ ؾكتًٗا ٚرؾٓٗا. 

ِٔ ٜأِفَشأب ايٖغٔعري}) َٔ ُْٛا  َٝٝهٛ ُ٘ ٔي َِٜزُعٛ ٔسِظَب َُا  ْٖ ٚ٘ا إ٢ ُٙ َعُز ٚٙ ٜؾاٖتٔدُشٚ ِِ َعُز َٕ ٜيٝه ٜٛا ِٝ ٕٖ ايٖؾ ِِ}( )إ٢ ِٝٝه َِٗز إ٢ٜي ِِ ٜأِع َّ ٜإٔ ٤٫ َتِعُبُزٚا  ٜأٜي ٓٔٞ آَر َٜاَب

َٗٔبٌ  ٙٚ ِِ َعُز ُ٘ ٜيٝه ْٖ َٕ إ٢ ٜٛا ِٝ  معـ ايٓؿػ ايبؾض١ٜ بغبب ق٠ٛ ايؾٝٛإ عًٝٗا .  ({ايٖؾ

هٛط يًُضأ٠ إٔ ؽاطب ايضدٌ ا٭دٓب٢ ؾ٢ ساٍ اؿاد١ ٚاينضٚص٠ إسا أصارت إٔ تغتؿتٝ٘ ٗ ؽ٧ َٔ أَٛص رٜٓٗا نُا تكٍٛ عا٥ؾ١ 

صسِ اهلل ْغا٤ ا٭ْقاص َا نإ ّٓعٗٔ اؿٝا٤ إٔ ٜتؿكٗٔ ؾ٢ ايزٜٔ " ؾهاْت تزخٌ إسزأٖ إٍ ايٓب٢ ٖٚٛ ؾ٢  صم٢ اهلل عٓٗا "

ْع َٔ أفشاب٘ تغأي٘ ، ٚمل ٜٓٗضٖا ٚمل ٜٓٗاٖا عٔ سيو ٖٚشا ريٌٝ ع٢ً أْ٘ هٛط يًُضأ٠ إٔ ؽاطب ايضدٌ إسا أصارت إٔ 

 ٓٗا ٚبٌ طٚدٗا أٚ أسز أقضابٗا. تغتؿتٝ٘ ؾ٢ ؾت٣ٛأٚ نإ قامٝا أٚسانُٟا ٗ قن١ٝ بٝ

٫ِٟٛ )ٚفٛت إضأ٠ يٝػ بعٛص٠ عٓز كاطب١ ايضداٍ ا٭داْب إ٫ إسا تػٓذت  َٔ ٜق ًٞ َٚٝق َََضْض   ٔ٘ ًٞٔب ََُع اي٤ٔشٟ ٔؾٞ ٜق ٞٛ َٝ ٢ٍ ٜؾ ِٛ َٔ ٔباٞيٜك ٜؾ٬ٜ َتِدَنِع

 ٚهٛط يًُضأ٠ إٔ تبٝع ٚتؾرت٣ َٔ ايضداٍ ٚسيو باينٛاب٘ ايؾضع١ٝ. (َِٖعُضٟٚؾا

 

ؾٗشا ايضاٖب نإ ىت٢ً بٓؿغ٘ ٜٚتعبز ٚيهٓ٘ نإ معٝـ ايعًِ ، ٖٚشا ٖٛ ايؿضم بٌ ايعامل ٚايعابز ؾشٝا٠ ايعامل أؽز ع٢ً 

ايؾٝٛإ َٔ سٝا٠ ًَٕٝٛ عابز ٭ٕ ايعامل ٖٛ ايش٣ وشص ايٓاؼ َٔ ايؾٝٛإ ٚؽضن٘ غ٬ف ايعابز ٭ٕ ف٬س٘ ٜكتقض ع٢ً 

ٗ إف٬ح غريٙ ، ؾًٛ نإ ٖشا ايضاٖب نإ عإا ٫عتٛاع إٔ ّٝظ بٌ ايقٛابٛاـٛأ ْؿغ٘ غ٬ف ايعامل إسا فًشت ْؿغ٘ ٜغع٢ 

 يهٓ٘ ٚقع ٗ اـٛأ ظًٗ٘ ٗ ٖشٖايكن١ٝ. 
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 : بٓا٤ َضتؿع قزب أع٬ٙ ٜغهٔ إتعبز ؾٝ٘ بكقز ا٫ْؿضار يًعبار٠ . فَٛعت٘ؾهإ ٗ 

 يًبكض .ٚنإ صاع٢ ايبكض ٜأ٣ٚ أعؿٌ فَٛعت٘ : أ٣ هًػ أعؿًٗا بعز صعٝ٘ 

ٚناْت اَضأ٠ بػٞ ترترر ع٢ً ٖشا ايضاعٞ ؾٝكع بٗا ْعٛس باهلل َٔ سيو ،ؾًُا أصارٚا إٔ ٜؿتٓٛا دضها ؾتقٓعت ٖشٙ إضأ٠ إٔ  

 بغبب رع٠ٛ أَ٘.  {ؾت١ٓ ٚابت٤٬}دضها ٚقع بٗا ، ٖٚشٙ

 ثِ ف٬ت٘، ٜ٪ثض إٔ ؾضأ٣ ٚف٬تٞ؟ أَٞ - ٜقًٞ ٖٚٛ - ْؿغ٘ ٗ ؾكاٍ ٜق٢ً، ٖٚٛ !دضٜر ٜا :ؾكايت َٜٛا أَ٘ ؾأتت "

يٛ نإ عإا يعًِ إٔ إداب١ ا٭ّ أٍٚ َٔ ف٬ت٘; "  ف٬ت٘ ٜ٪ثض إٔ ؾضأ٣ ٚف٬ت٢؟ أَٞ :ْؿغ٘ ٗ ؾكاٍ ايجا١ْٝ، ب٘ فضخت

 ٖٚشا ؾٝ٘ ؾنٌ أٌٖ ايعًِ ٚإٔ ايعامل خري َٔ ايعابز ، ؾضأ٣ إٔ ٜغتُض ؾ٢ ف٬ت٘ ٜٚكزَ٘ ع٢ً إداب١ أَ٘. 

 

 ست٢ !دضٜر ٜا اهلل أَاتو ٫ :قايت هبٗا مل ؾًُا .ف٬ت٘ ٜ٪ثض إٔ ؾضأ٣ .ٚف٬ت٢ أَٞ :ؾكاٍ ايجايج١ ب٘ فضخت ثِ "

 " إَٛغات ٚد٘ ٗ تٓٛض

 َؿضرٖا ََٛغ١ ٖٚٞ إضأ٠ ايظا١ْٝ اجملاٖض٠ بايؿذٛص .  ٚإَٛغات

ٖٚشا ٖٛ ايؾاٖز ؾ٢ ٖشا ايباب ٖٚٛ رع٠ٛ ايٛايزٜٔ ، َٚٔ ص١ٓ اهلل ب٘ أْٗا مل تزعٛ عًٝ٘ إٔ ٜكع ٗ ايؿاسؾ١ ؾغبشإ إًو 

ٚيهٔ رعت عًٝ٘ ٗ ايٓٛض ٗ ٚدٗٗٔ ؾك٘ ٚيشيو ؾٝ٘ ايتششٜض ايؾزٜز َٔ إغناب ايٛايزٜٔ ٭ٕ غنب ٚعد٘ ايٛايز َٔ 

 عد٘ ايضب تباصى ٚتعاٍ 

أْٗا ناْت ُؾ٢ ٢ٖٚ ساٌَ ٚتكٍٛ ٖٓا ابٔ دضٜر ؾهٌ إز١ٜٓ عضؾت إٔ دضها ٖٛ ايش٣ ٚقع بٗا ، ؾًُا ٚٗ بعض ايضٚاٜات 

 ٚيزت قايت إْ٘ ابٔ دضٜر ، ؾغُع ًَو إز١ٜٓ بايٛاقع١ ؾأصعٌ إًو إيٝٗا ؾكايت إْ٘ ابٔ دضٜر. 

نغضٚاعًٝ٘ فَٛعت٘ ٚأدربٚٙ ع٢ً ايٓظٍٚ  ٖٓاى صٚا١ٜ أْٗا اب١ٓ إًو ؾاعتعِٛ ٖشا ا٭َض ؾًُا سٖبٛا إٍ دضٜر ٗ فَٛعت٘

ٚقٝزٚٙ ٚعًغًٛٙ باؿزٜز ؾذضٚٙ إٍ إًو ٚقؿت نٌ إز١ٜٓ ع٢ً ايقؿٌ َٔ مُِٓٗ إَٛغات ؾٓٛض إٍ ٚدٖٛٗٔ ؾتبغِ ؾًُا 

قايٛا  .عًٝ٘ سذضٖا،ؾأقبٌ ٗ ٖشا :قايٛا ٖشاايقػري؟ أٜٔ :قاٍ"سٖب إٍ إًو ؾكاٍ إًو : إٕ ٖشٙ إضأ٠ تزع٢ إٔ ٖشا ابٓو 

بأْ٘ نإ ؾ٢ ٜزٙ عٛرا ؾٓدغ٘ ب٘ ٚقايٛا أْ٘ نغ٘ بأفبع٘ ٚقايٛا تٛمأ ٚف٢ً صنعتٌ ثِ أٚت٢ بايػ٬ّ ؾٓدغ٘ ؾكاٍ ي٘ َٔ 

 أبٛى 
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َٔ ايش٣ اْٛل ايػ٬ّ اهلل ايش٣ أْٛل نٌ  ؽ٤ٞ عبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٚشا ؾٝ٘ ريٌٝ يهضا١َ  .ايبكض صاعٞ :قاٍ أبٛى؟ َٔ :ؾكاٍ

ا٭ٚيٝا٤ ٚاهلل عظ ٚدٌ ٜقٛؿ٢ َٔ خًك٘ َٔ ٜؾا٤ ؾُٔ إُهٔ إٔ تض٣ صد٬ ٫ تًتؿت إيٝ٘ ٖٚٛ ٚيٞ هلل تباصى ٚتعاٍ "ُصب أؽعح 

٘ٔ ٫ٜ })ػرت بإٓافب ٚإٛاٖض ٚايؾٗارات  أغرب س٣ ُضٜٔ َزؾٛع ع٢ً ا٭بٛاب  يٛ أقغِ ع٢ً اهلل ٭بضٙ" ؾ٬ ْ ١ً َٝا٤ اي ِٚٔي ٕٖ ٜأ ٜأ٫ إ٢

ُْٕٛ َِٜشَظ  ِِ ُٖ  ٫َٜٚ  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ ِْٛف َع َٜٖتٝكٕٛ َخ ُْٛٞا  َٜٚنا ُٓٛٞا  ََ َٔ آ  ({اي٤ٔشٜ

 ؾهُا ٜكٍٛ ؽٝذ اإلع٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ صٓ٘ اهلل : " ؾهٌ َ٪َٔ تكٞ ؾٗٛ هلل ٚيٞ " ٚأْت ٫ تزص٣ اي١ٜ٫ٛ ٗ َٔ . 

ٖٚشا ريٌٝ ع٢ً ثكت٘ باهلل ٚإٔ اهلل عٝٓذٝ٘، يشيو ٜكٍٛ ايعًُا٤ إٔ أٍٚ رصدات ايتُهٌ ٢ٖ آخض عاع١ ؾ٢  " أبٛى َٔ :ؾكاٍ"

 اينعـ ، ٖٚٓا نإ عٝكتٌ دضٜر بؿعًتٗا ؾٓذاٙ اهلل تباصى ٚتعاٍ بٓٛل ٖشا ايػ٬ّ ٚعغٔ تٛنً٘ ع٢ً اهلل . 

َْا }ٗ نتاب٘ بهًُات ٜغري٠ ٚيشيو معـ ٖشٙ ا٭١َ عاؾ٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ  ََٚعَز ََا  ََٖشا  َٕ اٜ٭ِسَظاَب ٜقاٝيٛا  ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ُٖا َصٜأ٣ اٞي َٜٚي

ُّا ًٝٔ ََٚتِغ ّْا  َّا ِِ إ٤٫٢ إ٢ ُٖ ََا َطاَر َٚ  ُ٘ ََٚصُعٛٝي  ُ٘ ٤ً ََٚفَزَم اي  ُ٘ ََٚصُعٛٝي  ُ٘ ٤ً بقزم ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚسغٔ ايٛٔ ٚاإلّإ ب٘ ، ٖٓا عاجل {اي

، ؾًُا آَٓٛا عًُُٛا إٔ اهلل تعاٍ ٫ ٜهشبِٗ ٚإٔ ٚعزٙ ٫ ٜتدًـ ، ؾُا طارِٖ ؼظب ا٭سظاب إ٫ إّاْا ٚتغُٝا  اينعـ باإلّإ

 ٖٚشا ٖٛ فزم ايتٛنٌ ع٢ً اهلل .

 

 : ٌٖ ٜٓغب ايٛيز ايش٣ ٚيز َٔ ايظْا بٌ صدٌ ٚاَضأ٠ إٍ أبٝ٘ ٚأَ٘ ؟ٖٚٓا َغأي١ ؾ٢ ؽضٜعتٓا 

يًؿضاـ ٚيًعاٖض اؿذض " ،َٚع٢ٓ ) ايٛيز يًؿضاـ ( أ٣ ٜٓغب ٭بٝ٘ ٚأَ٘ َٔ ؾضاـ ايظٚد١ٝ أ٣ قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " ايٛيز 

ايٓهاح ايقشٝض ، ؾؿِٗ ايعًُا٤ َٔ َؿّٗٛ ٖشا اؿزٜح إٔ ايٛيز َٔ ايظْا ٫ ًٜشل بايظا٢ْ ٫ٚ بايظا١ْٝ ٫ٚ ٜغ٢ُ بإمسُٗا ، 

 ٜٚٓغب ٭٣ اعِ ٢ُٖٚ .

 صرٖٚا :قاٍ لعًٗا؟ ؾُا :قاٍ ٫  :قاٍ ؾن١؟ َٔ :قاٍ .٫ :قاٍ سٖب؟ َٔ فَٛعتو ٌألع :إًو اٍدضٜر قؾًُا عًُٛا فزم 

 ٚناْت َٔ طٌ ، ٖٚشا ريٌٝ ع٢ً طٖزٙ ؾ٢ ٖشٙ ايزْٝا.،  ناْت نُا

ؾًِ تزعٛا عًٝ٘ اَ٘ بايٛقٛع ؾ٢ ايؿاسؾ١ بٌ قايت ."أخربِٖ ثِ أَٞ رع٠ٛ أرصنت٢ٓ عضؾت٘، أَضٟا :قاٍ تبغُت؟ ايشٟ ؾُا :قاٍ .

ُت ست٢ تض٣ ٚدٛٙ إَٛغات " ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً اإلْغإ عٓز ايب٤٬ ٜتشنض سْٛب٘ َٚعافٝ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " َا " ٫ 

 ْظٍ ب٤٬ إ٫ بشْب ٫ٚ صؾع إ٫ بتٛب١ " ؾٝتٛب إٍ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾإٕ سغٓت تٛبت٘ صؾع اهلل عٓ٘ ٖشا ايب٤٬ .
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 اؿزٜح ؾٛا٥ز

  ٍإٜجاص إداب١ ا٭ّ ع٢ً ف٠٬ ايتٛٛع ، ؾإٕ ف٢ً أسزا ف٠٬ تٛٛع ْٚارت٘ أَ٘ ىضز َٓٗا إٕ عًِ أْٗا ؾ٢ اؿزٜح إؽاص٠ إ

عتػنب إٕ مل ٜكٛع ف٬ت٘ ٚيب٢ ْزا٤ٖا، ٚإٕ عًِ أْٗا ئ ؼظٕ إٕ مل ٜكٛع ف٬ت٘ ؾ٬ ٜكٛعٗا ; أَا ف٠٬ ايؿضٜن١ 

ْٝٓٛض ، ٌٖ هٛط إٔ ًٜب٢ ْزا٤ اَ٘ أٚ ابٝ٘ ٖٚٛ ٜ٪ر٣ ف٠٬ ايؿضٜ ن١ ؟؟ بعض ايعًُا٤ قاٍ "٫ " ٭ْٗا ؾضٜن١ هب عًٝ٘ إٔ ؾ

ٜغكٛٗا عٔ ْؿغ٘ ، ثِ ٜتعذٌ ؾٝٗا ًٜٚب٢ ْزا٤ اَ٘ أٚ أبٝ٘ ، ٚبعض ايعًُا٤ ؾقٌ ، إٕ نإ ٜق٢ً ف٠٬ ايؿضٜن١ ؾ٢ ٚقت 

ًَبٟٝا يٓزا٤ اَ٘ مٝل ؾ٬ ًٜب٢ ْزا٤ ا٭ّ ٭ٕ ايق٠٬ ٖٓا آنز ٚأٚدب ، أَا إٕ نإ ٖٓاى َتغع َٔ ايٛقت ؾٝذٛط ي٘ إٔ ىضز 

َٜٚقَن٢ َصٗبٜو ٜأ٤٫ }ٚأبٝ٘ إٕ عًِ أُْٗا ٜػنبإ عًٝ٘ إٕ مل ًٜب٢ ْزا٤ُٖا ، ٖٚشا َٔ عِٛٝ ؾنٌ ا٭ّ ٚا٭ب ، قاٍ تعاٍ )

ّْا  ٢ٔ إ٢ِسَغا ِٜ َٛأيَز َٚٔباٞي  ُٙ ٜٖا  ( ٚاإلسغإ ٖٓا ٜؾٌُ نٌ أْٛاع ايرب .{...َتِعُبُزٚٞا إ٤٫٢ إ٢

  تنضٙ ايؿً .إٔ فاسب ايقزم َع اهلل ٫  

   ٘ق٠ٛ ٜكٌ دضٜر إشنٛص ٚفش١ صدا٤ٙ ، ٭ْ٘ اعتٓٛل إٛيٛر َع أْ٘ ؾ٢ ايعار٠ ٫ ٜٓٛل، ؾٗٛ عٓزٙ ٜكٌ داطّ إٔ اهلل عٝٓٛك

 ٜٚٓذٝ٘ بٓٛل ٖشا ايػ٬ّ ، ٚي٫ٛ فش١ صدا٥٘ بٓٛك٘ َا إعتٓٛك٘ .

  . إٔ ا٭َضٜٔ إسا تعاصما ُبزأ بأُُٖٗا 

  إبت٥٬٘ كاصز ، ؾعٓزَا ْهٕٛ أٚيٝا٤ هلل عٝتذب اهلل يٓا، ٚمكل ٖشٙ اي١ٜ٫ٛ بكٍٛ ؽٝذ اإلع٬ّ إٔ اهلل هعٌ ٭ٚيٝا٥٘ عٓز

" نٌ َ٪َٔ تك٢ ؾٗٛ هلل ٍٚ " ، ٚإٕ نإ ٚيٝا هلل ٚتأخض عٓ٘ ايٓقض ٜهٕٛ ٖشا تٗشٜبا ي٘ ٚطٜار٠ ؾ٢ ا٭دض ٚايجٛاب ، قاٍ 

 يػ٢ٓ اؿُٝز ( غ٢ٓ عٔ طاع١ ايٛا٥عٌ ٚعٔ َعق١ٝ ايعافٌٝ .تعاٍ ) ٜا أٜٗا ايٓاؼ أْتِ ايؿكضا٤ إٍ اهلل ٚاهلل ٖٛ ا

 . ٜٔخٛٛص٠ رع٠ٛ ايٛايزٜٔ ع٢ً ٚيزُٖا ، ٚأْٗا َغتذاب١ ست٢ إٕ ناْا ٚإٌ إبت٤٬ا يًٛيز ، ؾٝذب ػٓب رع٠ٛ ايٛايز 

 َٛتُٗا بعز ايٛايزٜٔ بض باب عؾض ايغارؼ ايباب

يًُٝت بعز َٛت٘ رصدت٘. ؾٝكٍٛ: أٟ صب! أٟ ؽ٤ٞ ٖشٙ؟ ؾٝكاٍ: "ٚيزى اعتػؿض )سغٔ اإلعٓار( عٔ أب٢ ٖضٜض٠ قاٍ: " تضؾع  27/36

 يو".
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ٜع٢ٓ اعتػؿاص ايٛيز ٭بٝ٘ ٜضؾع أباٙ بٗا رصدات عٓز اهلل تباصى ٚتعاٍ  ٖٚشا ؾٝ٘ اؿح ع٢ً بٚض ايٛايزٜٔ بعز َٛتُٗا 

طاع١ اهلل عظ ٚدٌ ست٢ ٜٓتؿع بِٗ ٗ سٝاتِٗ  با٫عتػؿاص ٚايزعا٤ ٚمٛ سيو ٖٚشا وح اٯبا٤ أٜنا ع٢ً تضب١ٝ أبٓا٥ِٗ ع٢ً

 ٚبعز ٖاتِٗ. 

 

)فشٝض( عٔ أب٢ ٖضٜض٠ ; إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: " إسا َات ايعبز اْكٛع عٓ٘ عًُ٘ إ٫ َٔ ث٬خ: فزق١  29/38

٣ِ ٜٓتؿع ب٘، أٚ ٚيز فاحل ٜزعٛ ي٘".  داص١ٜ، أٚ عً

 ٓ٘ ؽ٧ إٍ َٔ ٖشٙ ايج٬خ ؾإٕ ثٛابٗا ٫ ٜٓكٛع ٕاسا؟نٌ عٌُ ٜٓكٛع أدضٙ عٔ ايعبز ؾ٬ ٜقٌ َ

ُِ اـري َتقٌ ايٓؿع   ، ٜؿٝز ايعبز بعز َٛت٘ .  يهْٛٗا ؾعٌ را٥

اْب٘ إٔ صٚا١ٜ اإلَاّ ايبداصٟ ٗ فشٝض ا٭رب )"إسا َات ايعبُز"( ٚٗ فشٝض َغًِ )"إسا َات اإلْغإ"( أَا ايضٚا١ٜ إؾٗٛص٠ )"إسا 

ٗ َغًِ ٫ٚ ٗ غريٙ ، سنضٖا اإلَاّ اي٣ٚٛٓ ٗ نتاب صٜاض ايقاؿٌ ؾك٘ ؾايقٛاب )"إسا َات  َات ابٔ آرّ"( ٖشٙ يٝغت

 اإلْغإ"( ع٢ً صٚا١ٜ َغًِ أٚ )"إسا َات ايعبز"( ٗ فشٝض ا٭رب إؿضر . 

َج٬ ; إٔ ٜٛقـ ؽ٧ هلل تباصى ٚتعاٍ ٚايضٜع ايش٣ ىضز َٔ ٖشا ايٛقـ ٜٓؿل ٗ  نايٛقـٜع٢ٓ را١ُ٥ َتق١ً  "فزق١ داص١ٜ"

 أٚد٘ ايرب ٚاإلسغإ 

بتعًُٝ٘ ٚتقٓٝؿ٘ ٖٚشا يتعِٛٝ ؽإٔ ايعًِ بتعًُ٘ ٚتعًُٝ٘  ، ؾايعًِ ايش٣ ٜٛصث٘ ايعبز ٜٓتؿع ب٘ بعز َٛت٘  "أٚ عًِ ٜٓتؿع ب٘"

ايعًُا٤ ايتقٓٝـ أق٣ٛ َٔ ايتزصٜػ يٍٛٛ بكا٥٘ ع٢ً  َض ايظَإ َجٌ نتاب عٛا٤ رٖصع٘ أٚ فٓـ ٖشا ايعًِ . ٚطبعا نُا ٜكٍٛ 

 ايبداصٟ ، ٚؾ٢ نٌ خري.   

يهٔ ايكن١ٝ ؼتاز إٍ مٛاب٘ ؾٗٓاى بعض ايًٛب١ َا طاٍ فػريٟا ٜبزأ ٜقٓـ َقٓؿات نبري٠ ٜزخٌ ؾٝٗا ايػً٘ ٚؾٝ٘ َا ؾٝ٘ 

ؾًًعًِ ؾنًَٗٛٔ ٚد١ٗ ْٛض٣ أْ٘ يٛ مل ٜٓظٍ ؾٝ٘ إ٫ قٍٛ اهلل تباصى َٔ ا٭خٛا٤ ٚيٮعـ ٫ ٜٓٛض ؾٝ٘ ايعًُا٤ ٫ٚ أٌٖ ايعًِ. 

َِ َرَصَدإتٚتعاٍ ) ًٞ َٔ ٝأُٚتٛا اٞئع َٚاي٤ٔشٜ  ِِ َٔٓٝه ُٓٛا  ََ َٔ آ ُ٘ اي٤ٔشٜ ٤ً ( يهؿ٢ ; ٖشٙ ص٢ؾع١ ٗ ايزْٝا ٚصؾع١ ٗ اٯخض٠ َٚا تٓاٍ ايضؾع١ إ٫ َِٜضٜؾع٢ اي

 باإلخ٬ل. 
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ٖٞ( ٜٚكٍٛ )طًبٓا ايعًِ  ايجٛص٣ عٝز إغًٌُ ٗ طَاْ٘ عؿٝإ ٖٞ َٔ ْٝيت( ؾًُا ع٦ٌ قاٍ )ٖٞ تتكًب عً ٍُ )َا عاؾت ؽ٧ أؽز عً ٜكٛ

يػري اهلل ؾأب٢ ايعًِ إ٫ إٔ ٜهٕٛ هلل( ؾًِ ْضطم ايعًِ ايٓاؾع إ٫ باإلخ٬ل ٚاهل١ُ ايعاي١ٝ  . َٚا طًب اهلل عظ ٚدٌ َٔ صعٛي٘ إٔ 

ََا ايعًِ) ٚقٌ صب طر٢ْ عًُا( . ٚيٝعًِ اإلْغإ أْ٘ َُٗا سقٌ َٔ ايعًّٛ ؾإْ٘ )ٜغتظٜز َٔ ؽ٧ نُا طًب َٓ٘ إٔ ٜغتظٜز َٔ  َٚ

٬ًٝٔ ٢ِ إ٤٫٢ ٜق ًٞ َٚٔ اٞئع ـٔنض ٕٛع٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ عٓزَا صسٌ إيٝ٘ يًٝٛب ايعًِ بعزَا خٛب ٗ بين إعضا٥ٌٝ ؾأبه٢ ٝأٚٔتُٝتِ  ( نُا قاٍ ا

َٛع٢: ٌٖ ٜٛدز أعًِ َٓو ؟ قاٍ: ٫ ٚمل ٜهٔ هلل عظ ٚدٌ ; مل ٜكٌ اهلل  ايٓاؼ ؾًُا اْت٢ٗ َٔ َٛعٛت٘، َؾ٢ َع٘ صدٌ ٚقاٍ ٜا

أعًِ ، ؾعاتب٘ صب٘ تباصى ٚتعاٍ ٚبزأت صس١ً َٛع٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ َع اـنض قاٍ : اسٖب إٍ َهإ نشا ٚنشا إٕ ؾٝٗا عبز، ٖشا 

أت٢ ْٚكض ٗ إا٤ )ؽضب َٔ إا٤( ؾكاٍ ٜا ايعبز أعًِ َٓو ، ؾًُا سٖب إيٝ٘ َٛع٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ ٚصنب ٗ ايغؿ١ٓٝ ٚصأ٣ عقؿٛص 

َٚٔ َٛع٢: َا ع٢ًُ ٚعًُو ٗ عًِ اهلل إ٫ نُا ْكض ايعقؿٛص ٗ ٖشا ايبشض قٛض٠ ٚاسز٠ ٗ عًِ اهلل تباصى ٚتعاٍ ) ََا ٝأٚٔتُٝتِ  َٚ

٬ًٝٔ ٢ِ إ٤٫٢ ٜق ًٞ  (. اٞئع

اهلل ٚؽؿاٙ نإ ٜكٍٛ ن١ًُ ٗ َٓت٢ٗ اؾُاٍ طتعًِ  يشيو قن١ٝ ايعًِ هب ا٫ٖتُاّ بٗا ؾكز نإ ايؾٝذ قُز امساعٌٝ سؿٛ٘

ايعًِ ؾإْو ٫ تزص٣ َت٢ ؼتاز إيٝ٘ص ؾُٔ إُهٔ إٔ ٜأت٢ ؾرت٠ مل ٜبل ؾٝٗا عًُا٤ إ٫ أْت ؾٝشتادو ايٓاؼ َع أْو َػُٛص . ؾًٛ 

ٌٖ } ٕغ٦ٛي١ٝ .نٓت يغت ع٢ً قزص إغ٦ٛي١ٝ ٌٖ تغتٛٝع إٔ تزعٛا إٍ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾ٬بز إٔ تهٕٛ ع٢ً قزص ا َِْزُعٛ ٝن  َّ ِٛ َٜ

 ِِ ٢ٗ َٔ ََا َْاؼ٣ ٔبإ٢  {.....ٝأ

قُز بٔ أبٞ ٜغبل ايعًُا٤ غ٠ٛٛ ؾ٬بز َٔ اهل١ُ ٗ طًب ايعًِ ; َا ّٓعو إٔ تهٕٛ ٗ صنب أٌٖ ايعًِ. نإ  َعاس بٔ دبٌ

ٚأقضاْ٘ ٜشٖبٕٛ إٍ فايػ اؿزٜح ٚ ىضدٕٛ َٓٗا إٍ رصؼ ايؿك٘.. ايًػ١  .. ايغري٠ .. ايعضٚض .. طٛاٍ ايٓٗاص ٚٗ  سامت

إغا٤ ٜٓغدٕٛ َا ٜهتبٕٛ خًـ َؾاىِٗ ٜكٍٛ ؾػاب ؽٝذ عٓا َٜٛا ؾدضدٓا إٍ ايغٛم يٓؾرت٣ طعاَٟا يٓأنً٘ ؾًِ لز إ٫ مسه١ 

ٗا إٍ ايبٝت يٓؾٜٛٗا ْٚأنًٗا ؾذا٤ َٛعز ايزصؼ ايجا٢ْ ؾرتنٖٛا ٗ ايبٝت ٚسٖبٛا إٍ نبري٠ أعذبتٓا ؾاؽرتٜٓاٖا ٚسٖبٓا ب

 ايؾٝذ ؾُٖض ث٬ث١ أٜاّ ٚقز ْغٛا ايغُه١ ؾكاٍ: ؾأنًٓاٖا ١٦ْٝ خؾ١ٝ إٔ تًٓ ٕا نٓا ؾٝ٘ َٔ ؼقٌٝ ايعًِ.

ع١ٓ َٚٮ ايزْٝا عًُا،  45ٞ ِت َٚات عُضٙ صٓ٘ اهلل نإ ٫ ٜأنٌ اـٝاص ٭ْ٘ َٔ إضطبات تضطب ايبزٕ ؾًٛ تضطب بزْ اي٣ٚٛٓ

قايٛا يٛ أْ٘ عاـ أنجض َٔ سيو ٚرصؼ ٚفٓـ إقٓؿات ٚأَض بإعضٚف ٢ْٗٚ عٔ إٓهض نُا نإ ٜؿعٌ ٕا ٚدز ٗ أ١َ عٝزْا قُز 

 .باإلَاّف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َجً٘ ٚيكب 

 ٚنإ ٜتٛب ؾ٢ فًغ٘ َٜٛٝا َا ٜكضب َٔ أيؿٌ.ٛف نإ أعٛٛص٠ ٗ طًب ايعًِ ٚنإ هًػ ٗ فًغ٘ ٝأي بٔ اؾٛط٣نشيو 
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ايش٣ ٜكٍٛ ٖٚٛ ؾ٢ ايجُاٌْ َٔ عُضٙ"أدز ؾ٢ ْؿغ٢ َٔ ايٓؾاٙ ٚايك٠ٛ َا مل أدز ؾ٢ ايعؾضٜٔ" ٭ْ٘  أبٛ ايٛؾا٤ بٔ عكٌٝنشيو 

ْٛض٣ عٔ عاـ ع٢ً طًب ايعًِ ، ٚقاٍ " إْ٘ ٫ وٌ ٍ إٔ أمٝع عاع١ َٔ عاعات عُض٣" ٚنإ هًػ ٜٚكٍٛ " ؾإٕ تعٌٛ 

 إٛايع١ ٚيغا٢ْ عٔ ايٓٛض أخشت صاست٢ ٚؾ٢ ساٍ صاست٢ أعًُت ؾهض٣ ؾُا أقّٛ إ٫ ٚأدز َا أعٛضٙ ".

نإ ٜشٖب َع ايقبٝإ ٜٚشٖبٕٛ إٍ ٔسًل ايتزصٜػ ، ؾعاتب٘ صدٌ ٚقاٍ " ٚأْت إَاّ " قاٍ اإلَاّ " َع احملرب٠ إٍ  اإلَاّ أٓز

 إكرب٠ " 

 ب٘ ؾٗٛ ؾ٢ َٝظاْ٘ ٜٚضؾع َٔ رصدات٘ .ؾُٔ تضى عًُا أٚ تقٓٝؿا ٜٓتؿع 

ؾريؾع إض٤ رصدات ٜٚػؿض ي٘ َٔ ايشْٛب بإعتػؿاص ٚيزٙ ي٘ أٚ بأ٣ ؽ٧ َٔ ايقزق١ اؾاص١ٜ ايش٣ ٜؿعًٗا  أٚ ٚيز فاحل ٜزعٛ ي٘

 اإلْغإ قبٌ َٛت٘ ، يشيو هب إٔ ٜهٕٛ اإلْغإ سضٜقا ع٢ً سيو .

ٚدٛرٙ، يشيو ٜكٍٛ ايعًُا٤ إٔ ايٛيز ايقاحل ٖٛ ايش٣ ٜٓؿع أباٙ ٚأَ٘، أَا يٛ ٜٚأخش ايٛايز أدض رعا٤ ايٛيز ايقاحل ٭ْ٘ عبب ؾ٢ 

" ٚٚيز فاحل ٜزعٛ ي٘ نإ طاؿٟا ٫ ٜٓؿعِٗ ست٢ يٛ رعا هلِ ؾًٔ ٜتكبٌ َٓ٘ ٚقز سٖب بعض ايعًُا٤ هلشا إشٖب ٭ٕ اؿزٜح 

عببٟا ؾ٢ ف٬ح ابُٓٗا ؾًُٗا أدضٙ ٚايعهػ  ، ٚسٖب ايبعض إٔ ٖشا اؿزٜح ٫ ٜ٪خش ع٢ً إط٬ق٘ بٌ إٔ ايٛايزٜٔ إسا ناْا "

بايعهػ ؾُٔ فز ابٓ٘ عٔ طضٜل اإلعتكا١َ ؾٗٛ قضّٚ ٚقاٍ ايعًُا٤ إٔ ايٛيز ايقاحل يٛ رع٢ هلشا ا٭ب ٫ ٜقٌ ي٘ ا٭دض ٭ْ٘ 

 َا نإ عببا ؾ٢ ف٬س٘ ، ٚبعض ايعًُا٤ دعٌ اؿزٜح ع٢ً إط٬ق٘ ) ٌّٚٝ ايؾٝذ إٍ ايضأ٣ ا٭ٍٚ (.

قاٍ ايعًُا٤ ؾ٢ ؽضح ٖشا اؿزٜح َٚع٢ٓ اؿزٜح إٔ عٌُ إٝت ٜٓكٛع َٛت٘ ٜٚٓكٛع ػزر ايجٛاب ي٘ إ٫  : اي٣ٚٛٓاإلَاّ قاٍ 

ََا َعَع٢}ؾ٢ ٖشٙ ا٭ؽٝا٤ ايج٬ث١ يهْٛ٘ نإ عببٗا ، ؾإٕ ايٛيز َٔ نغب٘ ) ٢ٕ إ٤٫٢  َِٝػ ٔيإل٢َْغا ( ٚيإلَاّ ايؾاؾع٢ ص39طايٓذِ:{َٜٚإٔ ي٤

إٔ ايٛيز َٔ عع٢ ٚنغب أبٝ٘ ٚاَ٘ ( ٚنشيو ايعًِ ايش٣ خًؿ٘ َٔ تعًِٝ أٚ تقٓٝـ ، ٚنشيو ايقزق١ تأٌٜٚ ؾ٢ ٖشٙ اٯ١ٜ ) 

 اؾاص١ٜ ٢ٖٚ ايٛقـ .

ٚؾٝ٘ أٜنا ؾن١ًٝ ايظٚاز يضدا٤ ٚيز فاحل نُا ٜكٍٛ عُض صم٢ اهلل عٓ٘ " إ٢ْ ٭نضٙ ْؿغ٢ ع٢ً اؾُاع يعٌ اهلل عظ ٚدٌ إٔ 

 ْٝاتِٗ ؾ٢ ايظٚاز .ُٜدضز َٔ فًب٢ ْغ١ُ تٛسزٙ " ؾهاْت ٖشٙ 

ٚؾٝ٘ ريٌٝ يقش١ أفٌ ايٛقـ ٭ٕ ٖٓاى َٔ ٜٓهضٕٚ َغأي١ ايٛقـ ٚأْ٘ ٫ هٛط ٚؾٝ٘ إماع١ يًُاٍ، ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايشٜٔ ىايؿٕٛ 

 أَض اهلل ٚصعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .
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، ٚأْ٘ ٜٓبػ٢ إٔ ىتاص َٔ ٚؾٝ٘ بٝإ ؾنٌ ايعًِ ٚاؿح ع٢ً اإلعتهجاص َٓ٘ ٚايرتغٝب ؾ٢ تٛصٜج٘ بايتعًِٝ ٚايتقٓٝـ ٚاإلٜناح

ايعًّٛ ا٭ْؿع ؾا٭ْؿع ، ؾايعًِ إَا قُٛر ٚإَا َشَّٛ ، ؾايعًِ ؾ٢ سات٘ يٝػ َشََٛا ٚإِا ٜشّ ساًَ٘ ايش٣ ٫ ٜعٌُ بعًُ٘ ؾقاص 

 ٖشا ايعًِ َشََٛا ؾ٢ سك٘.

 

 إٔ أتقزم عٓٗا؟ قاٍ: "ْعِ". )فشٝض( عٔ ابٔ عباؼ، إٔ صد٬ٟ قاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل! إٕ أَٞ تٛؾٝت ٚمل تٛل، أؾٝٓؿعٗا 30/39

 ٚؾ٢ صٚا١ٜ ؾ٢ ايقشٝشٌ " ٝأؾتًتت " أ٣ أخشت ؾًت١ أٚ بػت١ .

 

ٖٓا سح َٔ ايؾاصع إٔ إض٤ يٛ عٓزٙ ٚف١ٝ ًٜظَ٘ إٔ ٜهتبٗا ٭ْ٘ ٫ ٜزص٣ َت٢ َٓٝ٘ ٫عُٝا إسا نإ ٖٓاى رٜٕٛ أٚ  ٚمل تٛل :

 سكٛم َتعًك١ بايعبار 

: ٖٚٓا سضل ايقشاب١ ع٢ً ايعٌُ بايٓك ٚايتكٝٝز ع٢ً َٓٗر ايٓب٠ٛ إس مل ٜبارص ٖشا  "ْعِ".أؾٝٓؿعٗا إٔ أتقزم عٓٗا؟ قاٍ: 

 ايضدٌ بايؿعٌ إ٫ بعز ع٪اٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .

 

 ؾ٪ار اؿزٜح :

 . دٛاط ايقزق١ ع٢ً ايٛايزٜٔ إٝتٌ ، ٖٚٛ َٔ بضُٖا بعز َٛتُٗا 

 

 أبٛٙ ٜقً٘ نإ َٔ بض : باب 

 عٔ ابٔ عُض، عٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "إٕ أبض ايرب إٔ ٜقٌ ايضدٌ أٌٖ ٚر أبٝ٘".)فشٝض(  31/41

 

 : أؾنٌ اإلسغإ  ، ٚؾٝ٘ أنٌُ ايرب ٖٚٛ أع٢ً رصدات ايرب . أبض ايرب

 : ٜؿِٗ َٓ٘ إٔ ايرب ٜتؿامٌ ؾٗٓاى أع٢ً َضاتب ايرب ثِ أرْاٖا ٚبِٝٓٗ رصدات . إٕ أبض ايرب

َع٢ٓ إٛر٠ ، ٚقز سنض ايٛر ؾ٢ ايكض٤إ ؾ٢ قٛي٘ تعاٍ ) إٕ ايشٜٔ ٤آَٛا ٚعًُٛا ايقاؿات عٝذعٌ هلِ ايضٓٔ   أٌٖ ٚر أبٝ٘:

 ٚرا ( أ٣ قب١ َٚٛر٠ ؾ٢ قًٛب اـًل يق٬س٘ ٚإّاْ٘ .
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قاٍ اإلَاّ ا٣ٕٛٓ صٓ٘ اهلل : ٚإع٢ٓ إٔ َٔ ١ًْ إربات ايؿن٢ً َرب٠ ايضدٌ بأسبا٤ أبٝ٘ ) ؾٝقً٘ بعز ٚؾا٠ أبٝ٘ ٭ٕ أباٙ نإ 

وب٘ ٖٚشا َٔ أبض ايرب ( ؾإٕ َٛر٠ ا٭با٤ قضاب١ ا٭بٓا٤ أ٣ إسا غاب أبٛٙ أٚ َات وؿٜ أٌٖ ٚرٙ ٚوغٔ إيِٝٗ ؾٗشا َٔ ُاّ 

 اإلسغإ يٮب ، ٖٚشا بعز َٛت٘ .
 ٌٖ هٛط َٛر٠ ٚف١ً ا٭قضبٕٛ يٛ ناْٛا ؾغام أٚ ١ًُٚ اٚ َتذربٜٔ ؟؟

سغإ ٚاإلّإ ٚاإلع٬ّ ٚإقا١َ اؿذ١ عًٝ٘ ، ثِ َٛرت٘، ٚيهٔ ٫ ٜهٕٛ تضن٘ إ٫ بعز رعٛت٘ إٍ اإلايؿاعل برتن٘ ٚعزّ  ؾق١ً

 بعز سيو ترتن٘ ٫ٚ ترتى ي٘ ايزعا٤ باهلزا١ٜ ، ٖٚشا ٖٛ بض ايؿاعل .

ًٚٓ٘ ع٢ً ) إٔ صد٬ َٔ ا٭عضاب يكٝ٘ بٛضٜل َه١ ؾغًِ عًٝ٘ عبز اهلل ؾ٢ سزٜح عبز اهلل بٔ عُض  اإلَاّ َغًِٚثبت عٓز 

ٓاص نإ ٜضنب٘ ٚأعٛاٙ عُا١َ ناْت ع٢ً صأع٘ ( ؾكاٍ بٔ رٜٓاص )ٖٚٛ صا٣ٚ اؿزٜح عٔ بٔ عُض( أفًشو اهلل إِْٗ ا٭عضاب 

ٚإِْٗ ٜضمٕٛ بايٝغري، ؾكاٍ بٔ عُض ) إٕ أبا ٖشا نإ ٚرا يعُض بٔ اـٛاب، ٚإ٢ْ مسعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ " 

 ز أٌٖ بض أبٝ٘ " .إٕ أبض ايرب ف١ً ايٛي

 

 ايضسِ ف١ً ٚدٛب باب ايعؾضٕٚ ايباب

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب قاّص 214: ايؾعضا٤ط﴾ا٭قضبٌ عؾريتو ٚأْشص﴿)فشٝض( عٔ أب٢ ٖضٜض٠ قاٍ: ٕا ْظيت ٖشٙ اٯ١ٜ:  34/48

 أْكشٚا! ٖاؽِ ب٢ٓ ٜا. ايٓاص َٔ أْؿغهِ أْكشٚا! َٓاف عبز ب٢ٓ ٜا. ايٓاص َٔ أْؿغهِ اْكشٚا!  ي٪ٟ بٔ نعب ب٢ٓ ٜا: "ؾٓار٣ ٚعًِ

ًٛب! أْكشٚا أْؿغهِ َٔ ايٓاص. ٜا ؾاط١ُ بٓت قُز! أْكشٟ ْؿغو َٔ ايٓاص، ؾإْٞ ٫ أًَو يو َٔ إ عبز ب٢ٓ ٜا. ايٓاص َٔ أْؿغهِ

 اهلل ؽ٦ٝا،غري إٔ يهِ صٟٓا عأبًٗا بب٬هلا". 

 قاٍ إقٓـ باب ٚدٛب ف١ً ايضسِ ، ؾُا ع٬ق١ تبٜٛب ايباب باؿزٜح " ٚأْشص عؾريتو ا٭قضبٌ " ؟

يٛدٛب ف١ً ايضسِ ، ؾزعٛتِٗ إٍ اإلع٬ّ أٍٚ َٔ رع٠ٛ غريِٖ ٖٚشا َٔ باب ف١ً إٔ رع٠ٛ ا٭قضبٌ أٍٚ َٔ غريِٖ 

 ا٭صساّ هلِ أْ٘ ىاف عًِٝٗ ، إٔ أْكشٚا أْؿغهِ َٔ ايٓاص ؾأ٢ْ ٫ أغ٢ٓ عٓهِ َٔ اهلل ؽ٦ٝا .

ِ ، ٚنشيو إٕ ٚايتعٛـ عًِٝٗ ٚايضؾل بِٗ ٚايضعا١ٜ ٭سٛاهل قضبٌ َٔ س٣ٚ ايٓغب ٚا٭فٗاصسغإ يٮنٓا١ٜ عٔ اإل ٚايق١ً

) ٚسيو بزعٛتِٗ إٍ بعزٚا أٚ أعا٤ٚا ، ٚقٛع ايضسِ مز سيو ، ؾهأْ٘ باإلسغإ ٚفٌ َا بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ َٔ ع٬ق١ ايكضاب١ ٚايقٗض 
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اإلع٬ّ ٭ْ٘ ىاف عًِٝٗ ٚورتم عًِٝٗ ، أَا ؾ٢ ا٭خض٠ ؾٝؿض َِٓٗ ست٢ يٛ ناْٛا َٔ ايقاؿٌ ٭ِْٗ عٝشاػٕٛ ٚيٛ ؿغ١ٓ 

 ض٨ َِٓٗ ٦َٜٛش ؽإٔ ٜػٓٝ٘"(.يهٌ إَ ٚاسز٠ "

 ؟ ﴾ا٭قضبٌ عؾريتو ٚأْشص﴿ٕا ْظيت ٖشٙ اٯ١ٜ  

 عؾريتو ٚأْشص﴿ايعؾري٠ ا٭قضبٌ َِٓٗ َٔ آَٔ َِٚٓٗ َٔ مل ٜ٪َٔ ؾ٢ ايبزا١ٜ ، ؾٓار٣ ؾِٝٗ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ايضاس١ ؾ٢ اٯخض٠ ؾًٝػ يزٜ٘ ٚقت يًضاس١ ؾ٢  أصار ؾُٔ)  يًضاس١ ٚقت يزٜ٘ يٝػ ايزاع١ٝ نشيو ، يًضاس١ ٚقت ؾ٬ ﴾ا٭قضبٌ

ايزْٝا ( يشيو ٌٚ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜزعٛ َٓش أٍٚ ١ًٖٚ إٍ إٔ َات ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾُا تضى ايزع٠ٛ َٜٛا ق٘ 

 عٛا٤ بايًغإ أٚ بايغٝـ ٚايغٓإ ، ست٢ نإ ٜغري "ٜٚكٍٛ َٔ ٜ٪٢ٜٓ ست٢ أبًؼ صعاي١ صب٢ " ،

٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ب٢ٓ نعب ٚب٢ٓ عبز َٓاف ٚب٢ٓ ٖاؽِ ٚب٢ٓ عبز إًٛب ست٢ خاطب إبٓت٘ يٝزخٌ ايٓغا٤ ٚقز خاطب ايٓب٢ فً

ؾهٌ  ؾ٢ عُّٛ اـٛاب ٜٚزخًٕٛ ؾ٢ ا٭قاصب ٚا٭صساّ، ٚنشيو تزخٌ ايؿضٚع ) ِٖٚ أبٓا٤ ا٭بٓا٤ ،ٚأبٓا٤ أبٓا٤ ا٭بٓا٤ ٖٚهشا (

 ٖ٪٤٫ ٜزخًٕٛ ؾ٢ ا٭صساّ ٚايكضاب١ .

أ٣ أفًٗا بق١ً ايضسِ ، ؾأطًل ايبًٌ ع٢ً ايٓزا٠ٚ ، ٚأطًل ايٓزا٠ٚ ع٢ً ايق١ً، ٚايٓزا٠ٚ ٢ٖ    ٟٓا عأبًٗا بب٬هلا :غري إٔ يهِ ص

ايؾ٧ ايضطب، ؾٝؾب٘ ف١ً ايضسِ بايؾ٧ ايضطب اهلٌ ايًٌ، نُا أطًل ايٝبػ ع٢ً ايكٛٝع١ يبٝإ ايػ١ًٛ ٚايؾز٠ َٔ قٛٝع١ 

 ايضسِ.

اؿذ١ إسا قاَت عًِٝٗ تعزت إٍ غريِٖ ٭ٕ ايبعض ٜٗتِ بزع٠ٛ ايػري ٜٚرتى َٔ ًّو  ٚايغض ؾ٢ إْشاص ا٭قضبٌ أ٫ٚ إٔ

 نظٚدت٘ ٚأبٓا٤ٙ ٚٚايزٜ٘ ٚإخٛت٘ ًٜٚٓٛل إٍ غريِٖ .

 ايضسِ ف١ً باب  ٚايعؾضٜٔ اؿار٣ ايباب

أخربْٞ َا ٜكضب٢ٓ َٔ )فشٝض( عٔ أب٢ أٜٛب ا٭ْقاصٟ، إٔ أعضابٝا عضض يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٗ َغريٙ، ؾكاٍ:  35/49

 اؾ١ٓ، ٜٚباعزْٞ َٔ ايٓاص؟ قاٍ: "تعبز اهلل ٫ٚ تؾضى ب٘ ؽ٦ٝا، ٚتكِٝ ايق٠٬، ٚت٪تٞ ايظنا٠، ٚتقٌ ايضسِ".

ُٜبٌ ؾنٌ ف١ً ا٭صساّ ٚإٔ ايؾضٜع١ دا٤ت بٗشٙ اؿكٛم ) سكٛم ا٭صساّ ( ايت٢ تهار تهٕٛ قز اْزثضت ؾ٢ طَآْا.   ٖشا اؿزٜح 

 قاصٟ، إٔ أعضابٝا عضض يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٗ َغريٙ "" عٔ أب٢ أٜٛب ا٭ْ
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ؾ٢ اؿزٜح ايجابت ؾ٢ ايبداص٣ َٚغًِ إٔ ٖشا ا٭عضاب٢ أت٢ ٚايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٚع٘ طساّ ٜٚضنب ْاقت٘ ، ؾكاٍ 

ٖشا ا٭عضاب٢ " أٜٔ قُز ؟" ؾأؽاصٚا إيٝ٘ ، ؾأت٢ ا٭عضاب٢ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأَغو بظَاّ ايٓاق١ ، ٚقاٍ ي٘ " ٜا قُز 

 ١ٓ ٜٚباعز٢ْ عٔ ايٓاص " أخرب٢ْ عٔ عٌُ ٜزخ٢ًٓ اؾ

ٖٛ ايبز٣ٚ ايش٣ ٜغهٔ ايبار١ٜ ، َٚعًّٛ إٔ ا٭عضاب ناْٛا غ٬ٚا ، ٖٚشا ا٭عضاب٢ عأٍ ع٪ا٫ سهُٝا ريٌٝ ع٢ً أْ٘  ا٭عضاب٢ :

 ٜؿِٗ ) َا ٖٛ إضار َٔ اـًل ؟؟( ؾريٜز إٔ ٜعٌُ ع٬ُ ٜكضب٘ َٔ اهلل عظٚدٌ ٜٚهٕٛ عببا ؾ٢ رخٛي٘ اؾ١ٓ .

أ٣ ٚؾل  " يكز ٚؾل "، قاٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  صٚا١ٜ عٓز َغًِؾ٢  َٔ ايٓاص ٜٚباعزْٜٞكضب٢ٓ َٔ اؾ١ٓ، ؾكاٍ: أخربْٞ َا 

ُٖز٣ "ؾ٢ ع٪اي٘ ٭ْ٘ كتقض ، ٚؾ٢ صٚا١ٜ   أ٣ ٖز٣ إٍ ايقٛاب ؾ٢ ايغ٪اٍ . " يكز 

 ايعبار٠، ٚيٛ ري٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً ؾأداب٘ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ دٛاب اؿهِٝ  قاٍ: "تعبز اهلل ٫ٚ تؾضى ب٘ ؽ٦ٝا 

 تعبز اهلل ٫ٚ تؾضى ب٘ ؽ٦ٝا،ؾك٘ يهؿ٢ ٭ٕ ٜزخٌ ؾ٢ ايعبار٠ ايق٠٬ ٚايظنا٠ ٚف١ً ايضسِ ، ٚيهٓ٘ أصار إٔ ٜؿقٌ ي٘ ؾ٢ إغأي١ 

) ٢ٖ اعِ داَع يهٌ َا وب٘ اهلل ٜٚضماٙ : ٢ٖ إَتجاٍ َا أَض اهلل ب٘ ع٢ً أيغ١ٓ ايضعٌ ، ٚتعضٜـ ؽٝذ اإلع٬ّ بٔ ت١ُٝٝ  ايعبار٠

 َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ٚايرتٚى ايٛاٖض٠ ٚايباط١ٓ( 

ََظ١ٜ٢ ٚخقا٥ك ؽتك بٗا  ٜٚزخٌ ؾ٢ ايعبار٠ ايق٠٬ ٚقز سنض ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖشٙ ايعبارات ٭ٕ ٖشٙ ا٭ؽٝا٤ هلا 

 عٔ غريٖا ،

ٓٗا ٫ٚ تؾضى ب٘ ؽ٦ٝا ٚيهٔ طٜار٠ ؾ٢ ايتأنٝز إٔ ايؾضى ٜٓاؾ٢ ايتٛسٝز ٚيٛ قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تعبز اهلل ؾك٘ يؿِٗ َ

ٚهتح ايتٛسٝز َٔ دشٚصٙ ، ؾأصار ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ًٜؿت إْتباٙ ايغا٥ٌ إٍ إٔ َٔ ُاّ ايعبٛر١ٜ َٚٔ نُاٍ ايتٛسٝز 

 تضى ايؾضى فػري أٚ نبري.

ايق٠٬ ٢ٖ ايضنٔ ايجا٢ْ َٔ أصنإ اإلع٬ّ ٢ٖٚ ايعبار٠ ايٛسٝز٠ ايت٢ ؾضمت  سنض إقا١َ ايق٠٬ بعز ايعبٛر١ٜ ٭ٕ"ٚتكِٝ ايق٠٬"

ؾ٢ ايغُاٚات ي١ًٝ إعضاز َباؽض٠ ع٢ً ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٢ٖٚ ايعبار٠ ايت٢ ؽٝزت هلا إغادز ٜٚ٪سٕ هلا رٕٚ غريٖا 

أْٗا ؾ٢ َٛاطٔ نًٗا عبٛر١ٜ هلل عظ ٚدٌ ، قاٍ تعاٍ ) َٔ عا٥ض ايعبارات ، يشيو يٛ تأًَت اٯٜات ايت٢ تأَض بإقا١َ ايق٠٬ ػز 

 ٚأقُٝٛا ايق٠٬ ٚآتٛا ايظنا٠ ٚاصنعٛا َع ايضانعٌ ( ،

؟ إٔ ٜهِٛتابعا ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٝٗا َتابع١ فشٝش١ َتٛدٗا إٍ اهلل عظ ٚدٌ ٭ٕ ٢ٖ  َا َع٢ٓ إقا١َ ايق٠٬

ٝ٘ ٚعًِ " أصسٓا بٗا ٜا ب٬ٍ " أ٣ أصسٓا بٗا َٔ َؾاغٌ ٖشٙ اؿٝا٠ ٚيٝػ أصسٓا إن٬ع َٔ ايزْٝا ٚيشيو نإ ٜكٍٛ ف٢ً اهلل عً
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َٓٗا نشاٍ بعض إغًٌُ ايّٝٛ ، ٚنإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا سظب٘ أَض ؾظع إٍ ايق٠٬ ٭ْٗا ف١ً بٌ ايعبز ٚصب٘ عبشاْ٘ 

ٜزخٌ ؾٝٗا ؾٝغتؾعض َع٢ٓ ايكضب َٔ  ٢ ايق٠٬ "" ٚدعًت قض٠ ع٢ٓٝ ؾ٢ٖٚ َٔ أعِٛ ايق٬ت بزيٌٝ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 " أع٢ٓ ع٢ً ْؿغو بهجض٠ ايغذٛر "صب٘ يشيو ٕا عأي٘ أسز أفشاب٘ قاٍ " أعأيو َضاؾكتو ؾ٢ اؾ١ٓ " ؾكاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ض ٭ْ٘ ف٢ً اهلل أ٣ بهجض٠ ايق٠٬ ٚايكضب َٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ ع٢ً خ٬ف ٌٖ ٖٛ إطاي١ ايغذٛر أٚ نجض٠ ايق٠٬ ٚنًُٝٗا فشٝ

 .  " أقضب َا ٜهٕٛ ايعبز َٔ صب٘ ٖٚٛ عادز "عًٝ٘ ٚعًِ بٌ ؾ٢ سزٜح آخض 

٢ٖ تٛٗري إاٍ بإعٛا٤ طنا٠ إاٍ ٕٔ سنضِٖ اهلل تباصى ٚتعاٍ ؾ٢ ا٭فٓاف ايجُا١ْٝ ، ٚاهلل عظ ٚدٌ خاطب "ٚت٪تٞ ايظنا٠"

ٚتظنِٝٗ بٗا (، ؾايظنا٠ تظن٢ ايٓؿػ ٭ٕ ايػ٢ٓ ٜغتؾعض ساٍ ْبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بكٛي٘ )خش َٔ أَٛاهلِ فزق١ تٛٗضِٖ 

 ايؿكري ؾ٬ ّٔ عًٝ٘ بٗشا إاٍ بٌ ٜعٛٝ٘ ْٚؿغ٘ طٝب١ ٭ٕ اهلل تعاٍ أَضٙ بشيو ،

قاٍ " ٚأخربِٖ إٔ اهلل إؾرتض عًِٝٗ فزق١ ٕٚا أصعٌ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َعاس إٍ ايُٝٔ نُا ؾ٢ اؿزٜح ايٌٜٛٛ 

 ٥ِٗ ؾرتر ؾ٢ ؾكضا٥ِٗ " ٚؾ٢ صٚا١ٜ أخض٣ " ع٢ً ؾكضا٥ِٗ " ،ت٪خش َٔ أغٓٝا

 

 . ٯخض نإ َٔ ايظنا٠ ْكٌ َغأي١ ؾ٢ ايعًُا٤ بٌ َؾٗٛص ٚاـ٬ف

ََٔع١ٝ اهلل تباصى ٚتعاٍ يًعبز إسا أقاّ ايق٠٬ ٚآت٢ ايظنا٠،  ؾإع١ٝ ٖٓا َعٝتإ يٛ ْٛضْا إٍ تكِٝ ايق٠٬ ٚت٪ت٢ ايظنا٠ ٚتأًَٓا 

 . َٚع١ٝ خاف١َع١ٝ عا١َ 

ٍَ ٢ٖ َع١ٝ اهلل يًُ٪ٌَٓ تهٮِٖ ٚؼؿِٛٗ ، ٢ٖٚ َع١ٝ ايٓقض ٚايتأٜٝز يعبارٙ إ٪ٌَٓ نُا ؾ٢ قٛي٘ تعاٍ ) : إع١ٝ اـاف١ َٜٚقا

ِِ َََعٝه  ْٞٚ ُ٘ إ٢ ١ً َٚآَت( ؾُا ٢ٖ ا٭عباب ايت٢ ػعٌ اهلل َعِٗ ؟ ٚايغبب ؾ٢ قٛي٘ تعاٍ )... اي ُِ ايٖق٠ٜ٬ٜ  ُُِت ِٔ ٜأٜق ََُٓتِ ٜي٦ٔ َٚآ ُِ ايٖظٜنا٠ٜ  ُِٝت

 ِِ ٖٓٝه ًٜ َٚٝ٭ِرٔخ  ِِ ٦َٚٝأتٝه ِِ َع ٕٖ َعٓٝه ّٓا ي٤ٝأٜنؿَِّض َ٘ ٜقِضّما َسَغ ١ً ُِ اي َٜٚأٞقَضِمُت  ِِ ُٖ ُُٛ ََٚعٖظِصُت  ًٞٔ َُٔ ٜنٜؿَض َبِعَز ٔبُضُع َٗاُص ٜؾ ِْ َٗا اٜ٭ َٔٔ َتِشٔت ٖٓإت َتِذض٢ٟ  َد

َٛا٤ ايٖغ ٌٖ َع ِِ ٜؾٜكِز َم َٔٓٝه ( ؾاهلل تباصى ٚتعاٍ ٚعز عبارٙ إ٪ٌَٓ أْ٘ َعِٗ بؾضٙ إٔ ٜكُٝٛا ايق٠٬ ٜٚ٪تٛا ايظنا٠ {ٔبٌَٝسٔيٜو 

 ٜٚ٪َٓٛا با٭ْبٝا٤ ٚإضعًٌ ٜٚكضمٛا اهلل قضما سغٓا .

ٜٚزخٌ ايكضض مُٔ ايظنا٠ أٚ ايقزقات ايت٢ ٜتقزم بٗا ، ٚيهٔ اهلل تعاٍ سنضٖا ٕظ١ٜ خاف١ بٗا ٢ٖٚ إٔ ٖشا ايكضض ٜهٕٛ 

( أٚ ٜهٕٛ بايتقزم ٚاإلْؿام ؾ٢ عبٌٝ اهلل بهٌ َا أًَو َٔ َاٍ، قاٍ تعاٍ  أ٣ قزص طا٥ز عٔ ا٭َٛاٍؾنٍٛ ا٭َٛاٍ ) َٔ 

ّٓا) َ٘ ٜقِضّما َسَغ ٤ً ُٜض٢ُٜز ( تتدٌٝ إٕ اهلل ٜٓقضْا ع٢ً أعزا٥ٓا إٕ أقُٓا ايق٠٬ ٚاتٝٓا ايظنا٠ ; ؾاهلل عظٚ دٌ ٜكٍٛ )َٜٚأٞقَضُمٛا اي  َٖٔ َٔٓٝهِ 
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ُٜض٢ُٜز اٯٔخَض٠ٜ  َٖٔ َٔٓٝهِ  َٚ َٝا  ِْ ِِ }( ٚايعتاب َغتُض إٍ إٔ ٜكٍٛ اهلل تباصى ٚتعاٍ )ايٗز ًُٞت َٗا ٝق ِٝ ًٜ َِٚج َٗٔقَٝب٠١ ٜقِز ٜأَفِبُتِ  ُٖا ٜأَفاَبِتٝهِ  َٜٚي ٜأ

٤ِٕٞ ٜقٔزٜض ٌٚ َؽ َ٘ َع٢ًٜ ٝن ١ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ِْٝؿٔغٝه ِٔ ٔعٓٔز ٜأ َٔ  َٛ ُٖ  ٌِ َٖـَشا ٝق  ٢ْٖ ٜٓاٍ عًٝٓا َٔ إؾضنٌ ؾٝأت٢ اؾٛاب َٔ ايعظٜظ اؿهِٝ  ( ٕاسا{ٜأ

ِِ }ؾٝكٍٛ ) ِٜٔزٜٝه َُا ٜنَغَبِت ٜأ ( بعقٝاْهِ يضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭ٕ ايضَا٠ تضنٛا اؾبٌ ْٚظيٛا ٚٓا َِٓٗ إٔ اؿضب {ٜؾٔب

تٓظيٛا ست٢ يٛ صأٜتُْٛا ْػِ ايػٓا٥ِ ٭ٕ ايٓيب قز اْتٗت ٚإٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜػِٓ ايػٓا٥ِ َع إٔ ايضعٍٛ قاٍ هلِ ٫ 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜعًِ إٔ اؿضب خزع١ ٚمل ٜٓظٍ نٌ ايضَا٠ ٚيهٔ ْظٍ بعنِٗ بادتٗار َِٓٗ ٚيهٔ نإ هب عًِٝٗ أ٫ 

 هتٗزٚا َع قٍٛ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ٚ ٜكزَٛا ادتٗارِٖ ٫ٚ أَضِٖ ع٢ً أَضٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. 

 ٛض إٍ ايعبارات نٝـ ٜ٪رٜٗا إغًُٕٛ ؟؟اْ

ٚايق٠٬ ٖٞ ايعبار٠ ا٬ٕط١َ يًؾدك ساٍ سٝات٘ إٕ نإ َقًٟٝا  ٚأْت تعًِ ٕاسا مل ٜهٔ اهلل َعٓا َع١ٝ خاف١ ٭ْٓا مل ْكِ ايق٠٬  

 ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ ٚتابعٌ ؾٝٗا هلز٣ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ.

٭ْ٘ عأٍ عٔ ؽ٧ ٜزخً٘ اؾ١ٓ ٜٚباعزٙ عٔ ايٓاص  " يكز ٖز٣ "عًِ " يكز ٚؾل " ٚؾ٢ صٚا١ٜ ؾ٢ صٚا١ٜ َغًِ قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

 ؾأصؽزٙ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٍ عبار٠ اهلل ٚإقا١َ ايق٠٬ ٚإٜتا٤ ايظنا٠ ٚف١ً ايضسِ، ٖٚشا ٖٛ ايؾاٖز

ؾق١ً ا٭صساّ َٔ ايعبارات ايت٢ تكضب إٍ اؾ١ٓ ٚتباعز عٔ ايٓاص  ٚتهٕٛ ف١ً ا٭صساّ بإاٍ ٚبايعٕٛ ع٢ً اؿاد١  ٚتقٌ ايضسِ

 ٚبزؾع اينضص عِٓٗ ٚب٬ٛق١ ايٛد٘ ٚايزعا٤ هلِ 

ٔ ايظٜاص٠ ٖٛ إٜقاٍ َا أَهٔ َٔ اـري ٚرؾع َا أَهٔ َٔ ايؾض عغب ايٛاق١ ) ايكزص٠ (; يٛعذظت ع ٚإع٢ٓ اؾاَع يق١ً ايضسِ

تغتدزّ اهلاتـ أٚ إاٍ َج٬ إٕ عذظت إٔ تعِٝٓٗ ع٢ً سٛا٥ذِٗ ٭ْو إٕ أصرت إٔ تتٛٝع اهلل ؾِٝٗ ٚؾل اهلل يو ايغبٌ ايت٢ 

 تغتٛٝع بٗا إٔ تقٌ صٓو ; ٖٚشا ٜغتُض إسا نإ أٌٖ ايضسِ أٌٖ اعتكا١َ ٭ِْٗ ٜشنضْٚو باهلل تباصى ٚتعاٍ. 

ٔ إٍ أقاصبو سٚ صٓو َا  تٝغض ع٢ً سغب سايو ٚساهلِ َٔ إْؿام أٚ ع٬ّ أٚ طٜاص٠ أٚ غري اإلَاّ اي٣ٚٛٓ ي٘ ن٬ّ ٜكٍٛ : ؼٔغ

 سيو

 قاٍ ابٔ أبٞ ْض٠ ؾإٕ ناْٛا نؿاصا أٚ ؾذاصا ؾُكاطعتِٗ ٗ اهلل ٖٞ فًتِٗ ٚيهٔ بؾضٚٙ : 

عٔ اؿل ٫ٚ ٜغك٘ َع سيو  بشٍ اؾٗز ٗ ٚعِٛٗ إٕ ناْٛا ٗ ب١ِّٝ )َقٝب١( ثِ إع٬َِٗ إٕ أفضٚا إٔ سيو بغبب ؽًؿِٗ

 فًتِٗ ٚيهٓٔ هب عًٝو إٔ تزعٛا هلِ إٔ ٜٗزِٜٗ اهلل تباصى ٚتعاٍ .

 ٚنشيو ا٭ب ،)أتت٢ٓ أَ٘ صاغ١ُ، أؾأفًٗا قاٍ: ْعِ (  ؾا٭ّ ايهاؾض٠ هب فًتٗا ٗ سزٜح أمسا٤
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 ساد١ إٍ ايٓؿك١  ٌٖ ًٜظَو إٔ تٓؿل ع٢ً أَو ايهاؾض٠ ٚأبٛى ايهاؾض ؟ ًٜظَو سيو يٛ نٓت تغتٛٝع ُٖٚا ٗ

 يٛ نإ ؾادضٜٔ ٌٖ ٜغُع هلُا؟ ٜغُع هلُا ٗ طاع١ اهلل أَا ٗ غري سيو ؾ٬ مسع هلِ ٫ٚ طاع١ ٚيهٔ هلُا ايرب ٚايق١ً. 

 

)فشٝض( عٔ أب٢ ٖضٜض٠; إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: " خًل اهلل عظ ٚدٌ اـًل، ؾًُا ؾضؽ َٓ٘ قاَت ايضسِ،  36/50

ِ٘ ! قايت : ٖشا َكاّ ايعا٥ش بو َٔ ايكٛٝع١، قاٍ: أ٫ تضمٌ إٔ أفٌ َٔ ٚفًو ٚأقٛع َٔ قٛعو؟ قايت: ب٢ً ٜا صب! قاٍ:  ََ ؾكاٍ: 

       ص22ط قُز: {ؾٌٗ عغٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تؿغزٚا ٗ ا٭صض ٚتكٛعٛا أصساَهِ  }ضأٚا إٕ ؽ٦تِ: ؾشيو يو" ثِ قاٍ أبٛ ٖضٜض٠: اق

" خًل اهلل عظ ٖشا سزٜح ٜبٌ عِٛ ؽإٔ ايضسِ ٚإٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ ٚعزٖا إٔ ٜقٌ َٔ ٚفًٗا ٚإٔ ٜكٛع َٔ قٛعٗا  ؾًُا 

 ؾٝٗٔ  أ٣ ٕا ؾضؽ  َٓ٘ ، ٕا خًل ايغُٛات ٚا٭صض َٚا ٚدٌ اـًل،

 )! ِ٘ ََ َ٘ / َا ي٬عتؿٗاّ ; ٕاسا قُت٢ ، ٌٖٚ ٖٓا قاَت ٖشٙ ايضسِ ع٢ً اؿكٝك١ : ٌٖ ايضسِ تتذغز ٚتتهًِ َع  )قاَت ايضسِ، ؾكاٍ: 

صب ايعظ٠ تباصى ٚتعاٍ سكٝك١ ؟؟ ٖشا ع٢ً ْاٖري ايعًُا٤ أْٗا تتذغز سكٝك١ ٚتتهًِ َع اهلل تباصى ٚتعاٍ سكٝك١ ٚيهٔ 

 نٝؿ١ٝ ٖشا ايتذغٝز ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل تباصى ٚتعاٍ. 

ٖٚٓاى قٍٛ آخض / ٖشا َٔ باب مضب ا٭َجاٍ يٝكضب إغأي١ إٍ ايشٖٔ ٚإضار ٗ ن٬ اؿايٌ تعِٛٝ ؽإٔ ايضسِ ٚؾنٌ ٚافًٗا 

 ٚإثِ قاطعٗا نُا قاٍ ايعًُا٤ .

ِٝ أ٣ إعتقِ إغتذري بو  ٚا٫عتعاس٠ أعٛس باهلل َٔ ايؾٝٛإ ايضد ايعا٥ش بو / )قايت : ٖشا َكاّ ايعا٥ش بو َٔ ايكٛٝع١،( 

 أيٛس ٚأعتقِ ظ٬ي٘ عبشاْ٘ ٚتعاٍ 

ٖشا ؾٝ٘ إثبات فؿ١ ايه٬ّ هلل تباصى ٚتعاٍ ع٢ً اؿكٝك١ ٫ نُا  )قاٍ: أ٫ تضمٌ إٔ أفٌ َٔ ٚفًو ٚأقٛع َٔ قٛعو؟ (

١ َا أْظٍ ٜكٍٛ غ٠٬ اؾ١ُٝٗ ٫ٚ َٔ عاص ع٢ً طضٜكتِٗ )إٔ اهلل عظ ٚدٌ ٫ ٜتهًِ ٚإٔ ٖشا ايه٬ّ ن٬ّ َع٣ٛٓ ( ٚاعتزيٛا بأري

 اهلل بٗا َٔ عًٛإ ٖٚٞ أٚس٢ َٔ بٝٛت ايعٓهبٛت . 

صر عًِٝٗ عًُا٤ أٌٖ ايغ١ٓ  بأري١ قاطع١ تبٌ إٔ تباصى ٚتعاٍ ٜتهًِ ٚقتُا ؽا٤ ٚنٝؿُا ؽا٤ ٚٗ أ٣ ٚقت ؽا٤ ٜٚغهت نشيو 

ع٢( ؾًٛ قاٍ قا٥ٌ إٔ ٖشا ن٬ّ أُٜٓا ؽا٤ ٚنٝؿُا ؽا٤ ٚٗ أ٣ ٚقت ؽا٤ ٚاعتزيٛا ظ١ًُ أري١ إٔ اهلل تباصى ٚتعاٍ )قاٍ ٜا َٛ

َع٣ٛٓ ، ٌٖ ٜقزم ٖشا ايه٬ّ !!  أصارٚا إٔ وَٛٛا سٍٛ اؿ٢ُ ؾدضدٛا َٔ ايتؾبٝ٘ ٚٚقعٛا ٗ ايتعٌٛٝ ٚاْا َِٓٗ أْٓا يٛ أثبتٓا 
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َِٝػ )اٍ ؾأخرباهلل تعاٍ عٔ ْؿغ٘ ٚقفؿ١ ايه٬ّ هلل نأْٓا ْؾب٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ غًك٘ ٚتعاٍ اهلل عٔ سيو عًٟٛا نبريٟا. ٜي

ُُٔٝع ايَبٔقري َٛ ايٖغ ُٖ َٚ  ٤ِْٞ ٘ٔ َؽ ًٔ ُِٔج (  ، ٚأخرب عٔ اإلْغإ ؾكاٍ )إْا خًكٓا اإلْغإ َٔ ْٛؿ١ أَؾاز ْبتًٝ٘ ؾذعًٓاٙ مسٝعا بقريا ( {ٜن

ؾايؿضم بٌ ايقؿ١ ٚايقؿ١ نايؿضم بٌ ايشات ٚايشات ٚفؿات ايًٗهًٗا فؿات نُاٍ ٫ ٜعرتٜٗا ْكك ؾ٢ أ٣ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ ، 

٢ٖ ع٢ً ايٛد٘ ايش٣ ًٜٝل ظ٬ي٘ ٚعِٛٝ عًٛاْ٘ ، ٚفؿ١ اإلْغإ ؾكري٠ وتاز إٍ غريٙ ؾ٢ٗ فؿات تًٝل بإدًٛم اينػٝـ ٚ

احملتاز إٍ صب٘ تباصى ٚتعاٍ ،يشيو اهلل عظ ٚدٌ مس٢ ْؿغ٘ بأمسا٤ ٚٚفـ ْؿغ٘ بقؿات ٖٞ ٗ سك٘ فؿات نُاٍ ٚيٛ ٚفـ 

)ايهربٜا٤ صرا٥ٞ نقؿ١ ايهرب أٚ ايعذب  عٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ اهلل دٌ ع٬  بٗا إدًٛم يهاْت ٗ سل إدًٛم فؿات ْكك

، نُا إٔ ٖٓاى فؿات نُاٍ ٜتقـ بٗا اإلْغإ ٜٚٓظٙ عٓٗا  ٚايع١ُٛ إطاص٣ ؾُٔ ْاطع٢ٓ ٚاسزا َُٓٗا قشؾت٘ ٗ ايٓاص ٫ٚ أباٍ(

 اهلل عظ ٚدٌ َجٌ فؿ١ ايٛيز .

 

ؾٌٗ عغٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تؿغزٚا ٗ ا٭صض ٚتكٛعٛا  }ضٜض٠: اقضأٚا إٕ ؽ٦تِ: "قايت: ب٢ً ٜا صب! قاٍ: ؾشيو يو" ثِ قاٍ أبٛ ٖ

   "ص22ط قُز: {أصساَهِ 

ٚؾٝ٘ ؾِٗ ايقشاب١ صم٢ اهلل عِٓٗ ٚإٔ ٜغُعٛا بٌ ا٭ري١ ٚإٔ ٜغتزيٛا بايكضإٓ ع٢ً ايغ١ٓ ٚبايغ١ٓ ٚع٢ً ايكضإٓ ؾؿٝ٘ ٖزِٜٗ 

 باٯٜات ، صم٢ اهلل عِٓٗ ٗ صب٘ اٯٜات با٭سارٜح ٚا٭سارٜح

 " ع٢ً َعٌٓ إٕ تٛيٝتِ "

 اي١ٜ٫ٛ : أ٣ تهٕٛ ٚايٝا ع٢ً ١ٜ٫ٚ َا ،ؾإٕ نٓت ٚإا عتكٛع ا٭صساّ ٚتؿغز ٗ ا٭صض ٚإٕ نٓت فاؿا عتهٕٛ عهػ سيو  -1

 اإلعضاض : أ٣ أعضمتِ عٔ نتاب صبهِ ٚع١ٓ ْبٝهِ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأعضمتِ عٔ قبٍٛ اؿل ؾغٝكع سيو َٓهِ  -2

 

 ايضسِ ف١ً ؾنٌ باب ٚايعؾضٕٚ ايجا٢ْ ايباب

)فشٝض( عٔ أب٢ ٖضٜض٠ قاٍ: "أت٢ صدٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل! إٕ يٞ قضاب١ أفًِٗ ٜٚكٛعٕٛ،  37/52

 ٚأسغٔ إيِٝٗ ٜٚغ٦ٕٝٛ إيٞ، ٚهًٕٗٛ عًٞ ٚأسًِ عِٓٗ. قاٍ: "ي٦ٔ نإ نُا تكٍٛ نأِا تغؿِٗ إٌ، ٫ٚ ٜظاٍ َعو َٔ اهلل

 ٚٗريعًِٝٗ َا رَت ع٢ً سيو".
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 اْٛض نٝـ ٚد٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖشا ايضدٌ ايش٣ دا٤ ٜؾهٛ قضابت٘; ٜقٌ صٓ٘ ٚصٓ٘ ٜكٛعٕٛ ٚفً٘

 بايرب ٚايٛؾا٤"ٚأسغٔ إيِٝٗ "

٢ٕ إ٤٫٢ اإل٢ِسَغإ}ٜكابًٕٛ اإلسغإ باإلعا٠٤ ٚاهلل عظ ٚدٌ ٜكٍٛ )" ٜٚغ٦ٕٝٛ إيٞ" ٌِ َدَظا٤ اإل٢ِسَغا َٖ}) 

 ٖٔ إُهٔ بايغب ٚايؾتِ ٚايكشف ٚايٛضر َٚا ؽاب٘ سيو    "ٚهًٕٗٛ عًٞ "

 َٚع سيو ؾٝ٘ فؿ١ اؿًِ إٔ أسًِ عِٓٗ ٫ٚ أقابًِٗ باإلعا٠٤  " ٚأسًِ عِٓٗ"

ضاص٠ ، ايضَار اؿاص ، أ٣ نأِا تًكُِٗ إٌ ٖٚشا ٫ ٜٛٝك٘ أسز ٭ْ٘ تضاب ٚؽزٜز اؿ قاٍ: "ي٦ٔ نإ نُا تكٍٛ نأِا تغؿِٗ إٌ:"

ٚنإٔ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ي٘ سيو تٛٝبا ـاطضٙ ، أْو ت٪ِٕٗ بإسغاْو إيِٝٗ ٚبضى بِٗ ٚف١ً صِٓٗ ِٖٚ ٫ 

 ٜكابًْٛو إ٫ باإلعا٠٤ .

قٌٝ ؾ٢ َع٢ٓ ٖشا اؿزٜح أْو باإلسغإ إيِٝٗ ؽظِٜٗ ٚؼكضِٖ إٍ اْؿغِٗ يهجض٠ إسغاْو ٚقبٝض ؾعًِٗ ٖٚشا ريٌٝ َٔ 

ايت٢ ٚصرت ؾ٢ ف١ً ايضسِ أِْٗ َُٗا قٛعٛى ًٜظَو إٔ تقًِٗ ، ؾإٕ آسٚى ؾإفرب ٚؼٌُ ٚاسًِ ، ٚاؿًِ أؽز َٔ ا٭ري١ 

 ايقرب ٚأع٢ً َٓ٘  ؾهٌ سًِٝ فبٛص ٚيٝػ نٌ فبٛص سًِٝ ،يشيو نإ اؿًِ أع٢ً رصد١ َٔ ايقرب  .

ْافض َٚعٌ َا رَت ع٢ً سيو ٜٚزؾع عٓو آساِٖ أ٣ ٫ ٜظاٍ َعو َٔ اهلل ٫ٚ ٜظاٍ َعو َٔ اهلل ٚٗريعًِٝٗ َا رَت ع٢ً سيو".

. 

ٗشا ايضدٌ خاف إٔ ٜكع ٗ ايؾبٗات ؾغأٍ ست٢ ٫ ٜكع ؾ٢ ٖشا اؿزٜح ع٪اٍ ايعامل عٔ تكِٜٛ عًٛى اإلْغإ َع ا٭قاصب ؾ ☜

 ؾٝٗا  

ُٔ }ٗ اؿزٜح ؾن١ًٝ ايزؾع بايت٢ ٖٞ أسغٔ )☜ َِْش  ١ٜ٦َٚٝ ُٔ ايٖغ َٞ ٜأِسَغ ٖٔ َٜٔقٝؿٕٛاِرٜؾِع ٔباي٤ٔتٞ  َُا  ُِ ٔب ًٜ  ({ٜأِع

(ُِٝٔ ٞٙ َس َٚٔي  ُ٘ ْٖ ٠٠َٚ ٜنٜأ ُ٘ َعَزا َٓ ِٝ ََٚب َٜٓو  ِٝ ( يشيو اإلسغإ عًٝهِ ب٘ ، إٔ ؼغٔ إٍ َٔ أعا٤ ٚاْٛض إٍ عاقب١ أَضى ٚأَضٙ ، ٜؾإ٢َسا اي٤ٔشٟ َب

عٌٝٛ ٗ إعا٤ت٘ يو  سٝٓٗا تعتظي٘ اهلل عظ ٚدٌ ًٜٝٓ٘ يو إٕ نإ ؾٝ٘ خري ، أَا إٕ نإ اٯخض ا٭بعز ؾُُٗا أسغٓت إيٝ٘ ؾإْ٘ 

 ُاَا َع ايزعا٤ ي٘ بٛاٖض ايػٝب إٔ ٜٗزٜ٘ اهلل تباصى ٚتعاٍ إٍ عٛا٤ ايغبٌٝ .

 

 ايٓاؼ ٗ ف١ً ايضسِ ث٬خ رصدات 

 / ٚافٌ :ايش٣ ٜقٌ صٓ٘ َٛفٛف بشيو ٖٚٛ َٔ وغٔ إٍ ا٭قاصب  ايزصد١ ا٭ٍٚ
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 / قاطع ٖٚٛ َٔ ٜغ٤ٞ إيِٝٗ مز ا٭ٍٚ  ايجا١ْٝ

 / ٫ ٚافٌ ٫ٚ قاطع ٖٚٛ ٫ وغٔ ٫ٚ ٜغ٤ٞ ، وغٔ إسا أسغٓٛا ٚيهٓ٘ ٫ ٜقٌ إٍ رصد١ اإلعا٠٤ إيِٝٗ  ايجايج١

ٖهٔ أفٌ ٚايزا٣ بايٓؿك١ ٚف١ً ايضسِ ىتًـ سهُٗا باخت٬ف قزص٠ ايٛافٌ ٚساد١ إٛفٍٛ ٚباخت٬ف ايؾ٧ ايش٣ ٜٛفٌ ب٘ 

 ل ع٢ً أخٛت٢ ٚيهٔ أفًِٗ  َٔ باب ايظٜاص٠ ٚأعِٝٓٗ ع٣ٌ سٛا٥ذِٗ  . عًُٝٗا إٕ نٓت أًَو سيو  ، ٚيهٔ ٫ ًٜظّ إٔ أْؿ

 َا ٖٞ ا٭صساّ اييت تٛفٌ ؟؟

 ★ث٬ث١ أقٛاٍ ٗ إغأي١★

ِٖ احملاصّ ٚع٢ً ٖشا ؾا٭صساّ ِٖ ايٛايزإ ٚٚايزِٜٗ ا٭ب ٚإٕ ع٬ : اؾز ٚدز اؾز ٚا٭ّ ٚإٕ عًت ٚاؾز٠ ٚدز٠  / ايكٍٛ ا٭ٍٚ

اؾز٠ ٚعًُو ٜقٌ هلِ ; ٚا٭٫ٚر ٚأ٫ٚرِٖ ٚإٕ ْظيٛا : ا٫بٔ ، ابٔ ا٫بٔ ابٔ ابٔ ا٫بٔ ٚإٕ ْظٚيٛا ٚاإلخٛت١ ٚأ٫ٚرِٖ 

 اـا٫ت ٚا٭خٛاٍ. ٚا٭خٛات ٚأ٫ٚرِٖ ٚا٭عُاّ ٚٚايعُات ٚ

 ىضز َٔ ٖشا ايكّٛ أ٫ٚر ايعِ ٚأ٫ٚر ايع١ُ ٚأ٫ٚر اـاٍ ٚأ٫ٚر اـاي١ يٝغٛا َٔ ا٭صساّ ع٢ً ٖشا ايكٍٛ. 

ا٭صساّ ِٖ ا٭قاصب ايشٜٔ ٜتٛاصثٕٛ نٌ قضٜب ٜٛصثو ؾٗٛ صسِ ٖٚشا ىضز ا٭خٛاٍ ٚاـا٫ت ٭ٕ اـاٍ ٚاـاي١  ايكٍٛ ايجا٢ْ /

 عٝـ٫ ٜضخ ٖٚشا ايكٍٛ م

 ا٭صساّ عاّ ٗ نٌ َا ٜؾًُ٘ ايضسِ ؾٝزخٌ  ع٢ً ٖشا ايكٍٛ أ٫ٚر ايعِ ٚأ٫ٚر ايع١ُ ٚأ٫ٚر اـاٍ ٚأ٫ٚر اـاي١ .  ايكٍٛ ايجايح /

 نٝـ تهٕٛ ف١ً ايضسِ ؟؟

٠ٛ ثِ أ٫ٚر ايضسِ ايكضٜب ْغبا نايٛايز ٚا٭خ ىتًـ عٔ ايضسِ ايبعٝز نابٔ ايعِ ٚابٔ اـاٍ ، أع٢ً رصد١ ف١ً ايٛايزٜٔ ثِ ا٭خ

 ايعِ ٚأ٫ٚر اـاٍ ٖٚهشا ،

قاٍ بعض ايعًُا٤ ايضادض ٗ ٖشٙ ايكن١ٝ أْ٘ ٫ ّهٔ ؼزٜز ايضسِ إِا َا عضف عضؾا عٓز ايٓاؼ أْ٘ صسِ ٜهٕٛ صٓا ٜٚٛفٌ ، 

 ٚايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭قضب يًقٛاب ٚاهلل أعًِ. 

 ايعُــــــض ٗ تظٜز ايضسِ ف١ً باب  ابــــــب  ٚايعؾضٜٔ ايجاخ ايباب

عٔ أْػ بٔ َايو; إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "َٔ أسب إٔ ٜبغ٘ ي٘ ٗ صطق٘، ٚإٔ ٜٓغأ ي٘ ٗ أثضٙ،  )فشٝض( 41/56

 ؾًٝقٌ صٓ٘".
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 إقٓـ اإلَاّ ايبداصٟ صٓ٘ اهلل فٓـ ٖشا ايباب ؼت )باب ف١ً ايضسِ تظٜز ٗ ايعُض( 

 ايظٜار٠ سكٝك١ٝ أّ فاط١ٜ ؟ؼ/ ٌٖ ٖشٙ 

ٖشٙ طٜار٠ سكٝك١ٝ َع٢ٓ : إٔ ف١ً ايضسِ تظٜز ٗ ايعُض سكٝك١ َع أْ٘ َٔ إعًّٛ َٔ ايزٜٔ باينضٚص٠ إٔ ايعُض َكٛٛع ب٘ . إٕ  

 اهلل عظ ٚدٌ نتب ُعُض نٌ إْغإ ٚنِ عٝعٝؿ ع٢ً ٚد٘ ٖشٙ ا٭صض. .

 قٖزص عُض نٌ إْغإ ؟؟ ؾهٝـ لُع بٌ ٖشا اؿزٜح ٚبٌ إٔ اهلل عظ ٚدٌ نتب ٚ

ْٔ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ نُا ثبت ٗ سزٜح :" أٍٚ َا خًل  ٖٓاى نتاب١ أطي١ٝ / ٗ ايًٛح احملؿٛٚ ٖٚٞ اييت نتب اهلل نٌ ؽ٤ٞ ؾٝٗا نا٥

ٜبزٍ ٫ٚ اهلل عظ ٚدٌ ايكًِ " ؾكاٍ ي٘ انتب َا ٖٛ نا٥ٔ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ )ايتكزٜض ا٭طٍ( ٖشا َا ٜغُٝ٘ ايعًُا٤، ٖٚشا ايتكزٜض ٫ 

ٜػري أَا ايش٣ ٜػري ايتكزٜض ايَٝٛٞ; إٕ اهلل نتب ٚقٖزص عًِ ؾ٬ٕ عتٕٛ ع١ٓ ؾإٕ ٚفٌ صٓ٘ عٝقٌ عُضٙ إٍ عبعٌ ع١ٓ، 

ؾٝأت٢ اهلل تباصى ٚتعاٍ ىرب ا٥٬ٕه١ عٔ عُض ٖشا اإلْغإ إْٞ قز قزصت عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ عُضٙ عتٕٛ ع١ٓ ؾإٕ ٚفٌ صٓ٘ 

 عٝظٜز عُضٙ إٍ عبعٕٛ ع١ٓ. 

 أ٣ ٜٛعع ي٘ ٗ صطق٘ ٜٚهجض ي٘ ؾٝ٘ .  : " َٔ أسب إٔ ٜبغ٘ ي٘ ٗ صطق٘ "ٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚعًِ ٜكٍٛ ٖ

 

  اؿزٜح ؾــــــٛا٥ز

 .  قن١ٝ َتػٝب١ عٓز نجري َٔ ايٓاؼٗ ٖشا اؿح ع٢ً إؾ٢ ٗ أعباب ايضطم    ☜

 بعض ايٓاؼ ٜٛٔ إٔ ايضطم عٝأتٝ٘ يٛ نإ بػري عبب ٚيهٔ ْكٍٛ إٔ ا٭خش با٭عباب ٫ ٜٓاٗ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل. 

ٜٓغأ ي٘ ٗ أثضٙ / َع٢ٓ ايظٜار٠ ٗ ايعُض، َٔ أصار إٔ ٜظٜز عُضٙ ؾًٝقٌ  "َٔ أسب إٔ ٜبغ٘ ي٘ ٗ صطق٘، ٚإٔ ٜٓغأ ي٘ ٗ أثضٙ "

 صٓ٘.  

 ٖٞ ايعُض يٝغت طٜار٠ سكٝك١ٝ إِا ٖٞ ايربن١ ، ؾٝظٜز اهلل ايربن١ ٗ عُضٙ ٚايربن١ ٗ صطق٘ . بعض ايعًُا٤ ٜكٍٛ إٔ ايظٜار٠ 

"  َع٢ٓ أْ٘ يٛ طار ٗ عُضٙ ٚسغٔ عًُ٘ ؾٗشا َٔ ايربن١ أٚ ٜؾعض بٗا ٗ نٌ ؽ٤ٞ; ايٛقت، ايعُض ، إاٍ ، ايٛيز أٚ  ٫ٚ تٓاٗ" 

 ٚؾ١ ٚيهٔ ٗ تكزٜض اهلل تباصى ٚتعاٍ.  نُا سنضْا إٔ إع٢ٓ ع٢ً سكٝكت٘ َع إٔ اٯداٍ َعض

 ... سنضْا ٗ إض٠ إام١ٝ )ايضسِ( َٚٔ ِٖ ا٭صساّ؟؟...    " ؾًٝقٌ صٓ٘ "
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   ايضسِ قاطع إثِ باب  ٚايعؾضٜٔ ايغارؼ ايباب

 صسِ".)فشٝض( عٔ دبري بٔ َٛعِ ; أْ٘ مسع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ : " ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ قاطع  45/64

 قاطع ايضسِ / َغتشٌ يشيو ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ  ايكٍٛ ا٭ٍٚ :

 أ٫ ٜزخًٗا ٗ أٍٚ ا٭َض )ابتزا٤ٟا( ثِ بض١ٓ ايضآٌ أٚ ؽؿاع١ ايؾاؾعٌ ٜزخًٗا بعز سيو  ايكٍٛ ايجا٢ْ :

ٌٖ ٫ ٜزخًٗا ع٢ً ايتأبٝز؟ .. ٫.. إِا ٫ ٜزخًٗا َع أٍٚ ايزاخًٌ ٚيهٓ٘ ٜعاقب ٜٚعشب  ) ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ ؽاصب اـُض(سزٜح 

 بغبب ؽضب٘ يًدُض ثِ بعز سيو بض١ٓ أصسِ ايضآٌ ٜزخٌ اؾ١ٓ طإا أْ٘ َات ع٢ً ايتٛسٝز . 

 ؼ/ ٌٖ ايتٛسٝز ٜٓؿع٘ َؿضرٙ أّ ٫؟؟ 

  -ايضادض إٔ ايتٛسٝز ٜٓؿع٘ َؿضرٙ ٚا٭ري١ ع٢ً سيو نجري٠:

 فشش٘ ْْع َٔ ايعًُا٤ ، ٚيهٔ ٜعشب برتى ا٭عُاٍ .  -سزٜح فشٝض   {سزٜح ايبٛاق١   }

ٚ ؽٝذ اإلع٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ي٘ ن٬ّ ؾُٗ٘ ايتهؿرئٜ بعكٛهلِ قاٍ: "أْ٘ ٫ ٜتقٛص ٗ َغًِ أْ٘ ٫ ٜأت٢ بأ٣ عٌُ َٔ ا٭عُاٍ 

 ق٘" 

 ٜتقٛص َٔ َغًِ إٔ ٜرتى ا٭عُاٍ ن١ًٝ ؾأخشٚا ن٬ّ ؽٝذ اإلع٬ّ ٚبزأٚا ٜهؿضٚا ب٘ اجملتُعات. ٫بز َٔ ماب٘ هلشٙ ؾ٬

ُُٗٛر }ايكاعز٠ ٖٚٛ )َٔ مل ٜهؿض ايهاؾض ا٭ف٢ً( نؿضعٕٛ ٖٚاَإ ; ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ ; اهلل عظ ٚدٌ نؿضِٖ ٗ نتاب٘ ) َٝ َٜٚقاٜئت اٞي

َٜٚق  ٔ٘ ١ً ُٔ اي ِْٜض اِب ٌُُعَظ َٔٔ ٜقِب َٔ ٜنٜؿُضٚٞا  ٍَ اي٤ٔشٜ ِٛ َٕ ٜق ٚ٪ُٖٔ َُٜنا  ِِ ٢ٗ ٖٔ َٛا ُِٗ ٔبٜأٞؾ ِٛٝي ٘ٔ َسٔيٜو ٜق ١ً ُٔ اي َُٔغُٝض اِب َٖٓقاَص٣ اٞي ٢ْٖ  اٜيِت اي ُ٘ ٜأ ١ً ُِ اي ُٗ ًٜ ٜقاَت

َِ( ){ُِٜ٪ٜؾٝهٕٛ َٜ ََِض  ُٔ َُٔغُٝض اِب َٛ اٞي ُٖ  َ٘ ١ً ٕٖ اي َٔ ٜقآٝيٛٞا إ٢ َ٘ َثأيُح َث٬َٜث١ٕي٤ٜكِز ٜن( )ي٤ٜكِز ٜنٜؿَض اي٤ٔشٜ ١ً ٕٖ اي َٔ ٜقاٝيٛٞا إ٢ ( ؾُٔ مل ٜهؿضايٝٗٛر ٜؿَض اي٤ٔشٜ

ٚايٓقاص٣ بعز ؼضٜؿِٗ يهتبِٗ ٜٓٛض ٗ أَضٙ ، ٖٓاى ؽضٚٙ يتهؿري ايهاؾض ؾ٬بز َٔ اعتٝؿا٤ ؽضٚٙ ٚاْتؿا٤ َٛاْع ست٢ أسهِ 

 ع٢ً ايؾدك بايهؿض.  

(َُ ًٜ ِٛٞا إ٢ٜي٢ ٜن ٌَ اٞئهَتأب َتَعاٜي ِٖ َٜاٜأ  ٌِ ٦ِّٝا ٝق ٘ٔ َؽ ُِْؾض٢ٜى ٔب  ٫َٜٚ  َ٘ ١ً َِْعُبَز إ٤٫٢ اي ِِ ٜأ٤٫  َٓٝه ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ َٛا٤ َب  (  {....١ٕ َع

 ،،ايتٛسٝزٖٞ ن١ًُ  عٛا٤ن١ًُ 

ايه٬ّ ٗ ايهتاب )فشٝض ا٭رب إؿضر( نً٘ ٜزٚص سٍٛ ا٭رب ، ؾإٕ مل تتأرب بآراب اإلع٬ّ  ؾب٦ػ ايعبز أْت ، صدٌ عًِ دا٤ٚا 

 ؾٛا سٛي٘ ٚدزٚا أْ٘ عام يٛايزٜٔ .. ب٦ػ ايعبز ٖٛ .. َع نجض٠ عًُ٘ ٜهضَٛٙ ؾؿت
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ٚأْتِ تعًُٕٛ إٔ ايعًِ قُٛر أٚ َشَّٛ .. ايعًِ ٫ ٜشّ يشات٘ إِا ٜشّ يػريٙ ؾقاسب ايعًِ َا ٖٛ إ٫ دضاب )ؽٛاٍ( ساٌَ يًعًِ 

 إٍ ا٭رب أنجض َٔ ايعًِ.  ؾكزّ ايرتب١ٝ ع٢ً ايتعًِٝ; مٔ ٗ ساد١ {ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ}ٚصسِ اهلل َٔ قاٍ 

 إٕ مل تتأرب بعًُو ؾاْٛض ٗ ْؿغو 

ناْت أّ اإلَاّ َايو تكٍٛ ي٘ ٜا بين إسا سؿٛت عؾض آٜات ؾاْٛض ؾٝٗٔ ٚاعٌُ بٗٔ ؾإٕ ٚدزت ْؿغو ٫ تتأرب بأرب اٯٜات 

 ؾضادع ْؿغو.

َع نٌ ٖشا ايعًِ ; ْعِ ٖشا ن٬ّ ايقارم إقزٚم ايش٣ ٫ ٜٓٛل  : " ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ قاطع صسِ "ؾايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ 

 عٔ اهل٣ٛ. 

مٔ أْاؼ عضؾٓا طضٜل ا٫عتكا١َ ٕاسا ْتد٢ً عٔ ٖشا ايٛضٜل بإصارتٓا  " ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ ِاّ "نُا أخرب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 (.ٖشا نشا ؾايتُٝػ عزٍ صمايٝػ بٍٛٛ ايًش٢ ٜغتٛدبٕٛ ايكنا إٕ نإ  ٚمغب أْٓا ٫ طيٓا ع٢ً ايٛضٜل )

 بإهاؾ٧ ايٛافٌ يٝػ باب ٚايعؾضٕٚ ايجأَ ايباب

)فشٝض( عٔ عبز اهلل بٔ عُضٚ; عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "يٝػ ايٛافٌ بإهاؾ٤٢، ٚيهٔ ايٛافٌ ايشٟ إسا  49/68

 قٛعت صٓ٘ ٚفًٗا".

ايٛافٌ ٜقٌ صٓ٘ رَٟٚا ؾايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜضٜز إٔ ىربى إٔ ايٛافٌ ٫ ٜهاؾ٦٘ ايٓاؼ ع٢ً ٚفً٘ ٭ْ٘ ٚافٌ ٚاعتار 

ؾٗشا أع٢ً َٓظي١ َٔ ا٭ٍٚ .إهاؾ٧ أدضٙ أع٢ً  ايش٣ إسا قٛعت صٓ٘ ٚفًٗاايٛفٌ ؾٗٛ َعضٚف بأْ٘ ٜقٌ صٓ٘; يهٔ إهاؾ٧ 

 قٌ نٌ ايٓاؼ.  ٭ْ٘ ٚفٌ َٔ قٛع٘ أَا ايٛافٌ ؾٝ

 َزح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٛافٌ ايشٟ إسا قٛعت صٓ٘ ٚفًٗا إٔ ٖشا ٗ رصد١ أع٢ً َٔ ا٭ٍٚ 

 

  ايباب ايتاعع ٚايعؾضٕٚ باب ؾنٌ َٔ ٜقٌ سا ايضسِ ايٛامل

نٓت أققضت اـٛب١ يكز )فشٝض( عٔ ايربا٤ قاٍ: دا٤ أعضاب٢ ؾكاٍ: ٜا ْيب اهلل! عًُين ع٬ُٟ ٜزخ٢ًٓ اؾ١ٓ. قاٍ: "ي٦ٔ  50/69

أعضمت إغأي١، أعتل ايٓغ١ُ، ٚؾو ايضقب١". قاٍ: أٚ يٝغتا ٚاسزٟا؟ قاٍ: "٫; عتل ايٓغ١ُ إٔ تعتل ايٓغ١ُ، ٚؾو٥ ايٓضقب١ٔ إٔ ُتعٌ 
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َ٘ عٔ إٓهض، ؾإٕ مل تٛ ِْ ل سيو، ؾهـ ع٢ً ايضقب١، ٚإٓٝش١ٝ ايضغُٛب، ٚايؿ٤ٞ ع٢ً سٟ ايضسِ ; ؾإٕ مل تٛل سيو، ؾأَض بإعضٚف، ٚا

 يغاْو، إ٫ َٔ خري".

 

ايقشاب١ ناْٛا أع٢ً سضفا ع٢ً َعضؾ١ ا٭عُاٍ اييت تزخًِٗ اؾ١ٓ ٚتباعزِٖ عٔ ايٓاص َٚٔ ٖشا سزٜح ا٭عضابٞ ٚقاٍ عٓ٘  

ُٖز٣" ٚٗ صٚا١ٜ " يكز ٚؾل" إٍ ايقٛاب ٗ ايغ٪اٍ   ٚعبل اؿزٜح عٓ٘. ايٓيب : " يكز 

َع٢ٓ تع٢ٛ ايضدٌ إٓٝش١ أ٣ اهلب١ إ٪قت١ .. ؾُج٬ ْاق١ سًٛب تعٛٝٗا يًضدٌ تزص ايًي ٜغتؿٝز َٔ يبٓٗا ثِ  إٓٝش١ ايضغٛب :

 ٜضرٖا إيٝو َض٠ أخض٣. 

 / أ٣ تعٛـ ع٢ً س٣ٚ ا٭صساّ ٚتعٛر عًِٝٗ بايرب  ايؿ٧

 َبٛب١ عٓز اإلَاّ ايبداصٟ )ؾنٌ َٔ ٜقٌ سا ايضسِ ايٛامل( )سٟ ايضسِ(

سِ ؾِٗ َٓٗا ايضسِ ايٛامل ؾإٕ ًُٚو ٚمل تٛل إٔ تع٢ٛ ُٚٓش٘ ؾتؿعٌ أؽٝا٤ أخض٣ تعٛمو عٔ ٖشا ايضسِ ايؿ٧ ع٢ً سٟ ايض

 ايٛامل. َجٌ إٔ تأَض بإعضٚف ٚت٢ٗٓ عٔ إٓهض ٚإ٫ ؾتهـ يغاْو إ٫ َٔ خري 

ا ع٦ٌ عٔ أنجض َا ٜزخٌ ٚايًغإ ٜرتدِ عُا ٗ ايكًب ٖٚٛ أخٛض آي١ ٜغتعًُٗا اإلْغإ ٚيشيو ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٕ

 : ايًغإ  ٖٚٛ أرا٠ ايبٝإ ٚتضْإ اؾٓإ: ٜرتدِ عُا ٗ ايكًب. بايؿِٚإكقٛر  "ايؿِ ٚايؿضز"ايٓاؼ ايٓاص قاٍ : 

ٚقاٍ   "أَغو عًٝو يغاْو ٚ ٚيٝغعو بٝتو ٚأبه٢ ع٢ً خ٦ٝٛتو"  ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ ٕا ع٦ٌ عٔ ايٓقٝش١ :

 َٔ فُت لا " " ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : 

 إسا أصرت إٔ تتهًِ ؾتهًِ غري ٚإ٫ تغهت "أَغو يغاْو إ٫ َٔ خري"

ٚنشيو ايعًُا٤ ؾامًٛا بٌ ايغهٛت ٚايه٬ّ باـري ؾأُٜٗا أع٢ً ؟؟  ْكٍٛ إٔ ايه٬ّ باـري ٗ َٛطٓ٘ أؾنٌ َٔ ايغهٛت 

 سيو.نا٭َض بإعضٚف ٚاي٢ٗٓ عٔ إٓهض نٓقٝش١ َغًِ أٚ إصؽار مضٜض ٚ َا ؽاب٘ 

 ( إٕ أنضنِ عٓز اهلل أتكانِٚايًغإ ٖٛ عٓٛإ ا٭َض ؾإٕ تهًِ ٜٛٗض ساي٘، ٚإغأي١ ٖٞ تك٣ٛ اهلل تباصى ٚتعاٍ )

 

 أعًِ ثِ اؾا١ًٖٝ ؾ٢ صٓ٘ ٚفٌ َٔ :باب ايج٬ثٌ ايباب
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ٗ اؾا١ًٖٝ; َٔ ف١ً، )فشٝض( عٔ سهِٝ بٔ سظاّ; أْ٘ قاٍ يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: أصأٜت أَٛصٟا نٓت أؼٓح بٗا  51/70

 ٚعتاق١، ٚفزق١، ؾٌٗ يٞ ؾٝٗا أدض؟ قاٍ سهِٝ: قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "أعًُت ع٢ً َا عًـ َٔ خري".

 

نإ سهِٝ بٔ سظاّ ؾ٢ اؾا١ًٖٝ ٜتشٓح ببعض  ا٭خ٬م ٚاٯراب  نق١ً ا٭صساّ ٚايعتل ٚايقزق١  َٚا ؽاب٘ سيو ، ؾهإ ٜتكضب 

 ؾغأٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٌٖ ٜهٕٛ ي٘ ؾٝٗا أدض ؟ْ٘ نإ َؾضنا ، إٍ اهلل بٗا َع أ

 ؾكٌ ي٘ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " أعًُت ع٢ً َا عًـ َٔ خري " أ٣ أعًُت ع٢ً َا تكزّ َٓو َٔ خري . 

 ٖٛ ايؾ٧ ايش٣ َن٢ ، َٚٓ٘ قٛيٓا عًـ ا٭١َ أ٣ ايشٜٔ عبكْٛا  . ايغًـ :

 ؾٌٗ إسا أعًِ ٜأخش عًٝٗا ثٛابا بعز إع٬َ٘ ؟؟نإ ٖشا ايضدٌ ناؾضا ٜٚعٌُ أعُا٫ ٜتكضب بٗا إٍ اهلل ، 

ُٜعتز بجٛاب سيو ٜٚٓتؿع ب٘ أّ ٫ ؟؟   اختًـ ايعًُا٤ ؾُٝٔ عٌُ ؾ٢ ايؾضى ثِ أعًِ ، ٌٖ 

 َِٓٗ َٔ قاٍ أْ٘ ٜٓتؿع َِٚٓٗ َٔ قاٍ بعزّ إْتؿاع٘ ،

سنض اإلَاّ اي٣ٚٛٓ  قٍٛ احملككٌ ٚقاٍ " ايقٛاب ايش٣ عًٝ٘ احملككٕٛ بٌ ْكٌ بعنِٗ ؾٝ٘ اإلْاع إٔ ايهاؾض إسا ؾعٌ أؾعا٫  

ُٜهتب ي٘ .  ١ًْٝ نايقزق١ ٚف١ً ايضسِ ثِ أعًِ ثِ َات ع٢ً اإلع٬ّ إٔ ثٛاب سيو 

إع٬َ٘ تؿن٬ َٔ اهلل ٚإسغاْا إٔ ٜهٕٛ سيو  يهٕٛ عًُ٘  قاٍ ٚاؿل أْ٘ ٫ ًٜظّ َٔ نتاب١ إغًِ ؾ٢ ساٍ ٚسنض اؿاؾٜ بٔ سذض :

 ايقارص َٓ٘ ؾ٢ ايهؿض َكب٫ٛ ، ٚاؿزٜح إِا تنُٔ نتاب١ ايجٛاب ٚمل ٜتعضض  يًكبٍٛ  ،

  َٚع٢ٓ ٖشا ايه٬ّ

ِ ٜهتب ي٘ ا٭دض إٔ ٖشا ايعٌُ ٜهتب ي٘ ثٛاب٘ ٚمل ٜتهًِ عٔ ايكبٍٛ  ، ٚقاٍ بعض ايعًُا٤ إٔ ايكبٍٛ ٜهٕٛ َعًكا بإع٬َ٘ ؾإسا أعً

ٜٚكبٌ َٓ٘ َا عٌُ قبٌ إع٬َ٘  ، ٖٚشا ٖٛ ايش٣ سٖب إيٝ٘ أنجض ايعًُا٤ ، ؾإٕ مل ٜغًِ ؾهُا قاٍ اهلل تعاٍ  )ٚقزَٓا إٍ َا عًُٛا 

 َٔ عٌُ ؾذعًٓاٙ ٖبا٤ا َٓجٛصا ( ، 

   أَا إضتز

أّ ٜهتب ي٘ أدض سذ١ ؟؟  ؾٝٗا خ٬ف بٌ نُٔ سر ساٍ إع٬َ٘ ثِ إصتز ثِ عار يإلع٬ّ ، ٌٖ ًٜظَ٘ إعار٠ اؿر َض٠ أخض٣ 

ايعًُا٤ ، َِٓٗ َٔ سٖب إٍ أْ٘ وب٘ عًُ٘ نً٘ يكٛي٘ تعاٍ ) ٚيكز أٚس٢ إيٝو ٚإٍ ايشٜٔ َٔ قبًو إلٕ أؽضنت يٝشبٛٔ 

بأْ٘ عًُو ( ؾكاٍ أنجض ايعًُا٤  بإسباٙ عًُ٘ ايغابل بؾضن٘ ، ٚبعض ايعًُا٤  سٖب نابٔ سظّ ٖٚٛ قٍٛ ايؾاؾع٢ ٚايًٝح بٔ ععز 
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ٜهتب ي٘ أدض سذ٘ إٕ عار إٍ اإلع٬ّ ٫ٚ ًٜظَ٘ إعار٠ اؿر َض٠ ثا١ْٝ ، ٚقاَٛا بتأٌٜٚ قٛي٘ تعاٍ ) إلٕ أؽضنت يٝشبٛٔ عًُو ( 

أْ٘ وب٘ ايعٌُ ايش٣ نإ ٜعًُ٘ ساٍ ايؾضى ٚيٝػ ايش٣ نإ قبٌ ايضر٠ ، ٚنجري َٔ احملككٌ سٖب إٍ ٖشا ايكٍٛ ٚأْ٘ ٫ ًٜظَ٘  

ت ايت٢ قاّ بٗا قبٌ ايضر٠ ناؿر َج٬ ، ٚمضبٛا إجٌ باؿر ٭ْٗا ايؿضٜن١ ايت٢ تؿضض ؾ٢ ايعُض َض٠ ٚاسز٠ ؾًٛ إٔ ٜعٝز ايعبارا

أراٖا قبٌ ايضر٠ عكٛت عٓ٘ ، ٚيٛ اصتز ٚعار يإلع٬ّ ٫ ًٜظّ بإعارت٘ َض٠ أخض٣ ، ٢ٖٚ َغأي١ ؾٝٗا خ٬ف طٌٜٛ بٔ ايعًُا٤ ، ٚاهلل 

 أعًِ .

 ٚعًِ نأْ٘ َزح ٖشٙ اـقاٍ ؾ٢ اؾا١ًٖٝ ؾأقضٖا ٚأقضتٗا ايؾضٜع١ نايػري٠ ٚايؾعض ٚاؾٛر ٚايهضّ .ٖٚٓا ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

 

 ٚاسز٠ أٚ داصٜتٌ عاٍ َٔ باب : ٚايج٬ثٌ ايضابع ايباب

)فشٝض( عٔ عكب١ بٔ عاَض قاٍ: مسعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ : " َٔ نإ ي٘ ث٬خ بٓات، ٚفرب عًٝٗٔ،  56/76

 ٚنغأٖ َٔ دزت٘; نٔ ي٘ سذابا َٔ ايٓاص".

 

 : أٟ : َٔ غٓاٙ . "دزت٘"

  : اؿزٜح َع٢ٓ

إٔ َٔ نإ عٓزٙ ث٬خ بٓات ٚؾ٢ صٚا١ٜ اثٓتٌ ٚأسغٔ تضبٝتٗٔ ٚخك ايبٓات ينعؿٗٔ ٚعزّ قزصتٗٔ ع٢ً ايكٝاّ َقاحل 

معٝؿ١ ٫ تتشٌُ َا ٜتشًُ٘ ايضداٍ َع أْٗا تتشٌُ أْؿغٗٔ غ٬ف ايشنٛص ايشٜٔ ٜتُٝظٚا بايك٠ٛ ٚدظاي١ ايضأ٣ ، أَا إضأ٠ خًكت 

بعض ا٭ؽٝا٤ ايت٢ ٫ ٜغتٛٝع ايضدٌ ؼًُٗا ناؿٌُ ٚاي٫ٛر٠ ٚايضماع١ ٚايغٗض ع٢ً ا٭بٓا٤  ايت٢ ؾٛضٖا اهلل عًٝٗا  ، يشيو 

ح ع٢ً سغٔ تضب١ٝ دعٌ اهلل ايكٛا١َ ؾ٢ ٜز ايضدٌ ٭ْ٘ ٜغتٛٝع إٔ ٜتقضف ؾ٢ أَٛصٙ ٜٚكّٛ ع٢ً ؽ٦ٕٛ ْؿغ٘، ؾٗٓا اإلع٬ّ و

ايبٓات  ٚاإلقا١َ عًٝٗٔ ؾ٢ ايضطم نايٓؿك١ ٚايهغ٠ٛ ٚايٛعاّ ٚايؾضاب َٚا ؽاب٘ سيو ، ؾُٔ نإ ي٘ ث٬خ بٓات ؾًٝبؾض إٕ إَتجٌ 

ا٭َض ٚسكل تضبٝتٗٔ نُا أَضاهلل تعاٍ  ناْت ٖ٪٤٫ ايبٓات سذابا ي٘ َٔ ايٓاص ) أ٣ ّٓع٘ َٔ رخٍٛ ايٓاص ( ، ٭ٕ ايبعض ٜػتِ 

( أٚ ٜظٚدِٗ سنضاْا ٚإْاثا ٚهعٌ َٔ ٜؾا٤ عكُٝاٜٗب ٕٔ ٜؾا٤ إْاثا ٜٚٗب ٕٔ ٜؾا٤ ايشنٛص إٕ نإ ي٘ بٓات  قاٍ تعاٍ ) ٜٚتأؾـ

ؾٝذب إٔ ٜضم٢ اإلْغا ٕ بايكنا٤ ٚايكزص ؾإٕ نإ ي٘ إْاخ ؾًٝبؾض بشيو يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " نٔ سذابا ي٘ َٔ ايٓاص " 

إ٫ أرخًتاٙ اؾ١ٓ " ٚؾ٢ صٚا١ٜ " ؾكز ٚدبت ي٘ اؾ١ٓ ايبت١ "بؾضٙ سغٔ تضبٝتٗٔ  ٚؾ٢ صٚاٜ٘ " نإ َع٢ ؾ٢ اؾ١ٓ " ٚؾ٢ صٚا١ٜ "

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3401&idto=3401&bk_no=61&ID=3444#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3401&idto=3401&bk_no=61&ID=3444#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3401&idto=3401&bk_no=61&ID=3444#docu
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ٚإٔ ٫ ٜرتنٗا تؿغز ؾ٢ ا٭صض ٚتهٕٛ عببا ؾ٢ ؾت١ٓ ايضداٍ نُا قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " إضأ٠ إسا خضدت إعتؾضؾٗا ايؾٝٛإ 

ٛص٠ ؽٝٛإ ٚتزبض ؾ٢ فٛص٠ ؽٝٛإ " ؾٝظٜٓٗا ايؾٝٛإ ؾإسا سٖبت نإ َعٗا ايؾٝٛإ ٚإسا صدعت نإ َعٗا ايؾٝٛإ ، تكبٌ ؾ٢ ف

ؾ٢ أعٌ ايضداٍ ، ٚقز سشص ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بكٛي٘ " َا تضنت بعز٣ ؾت١ٓ أمض ع٢ً ايضداٍ َٔ ايٓغا٤، ٚناْت ؾت١ٓ ب٢ٓ 

 إعضا٥ٌٝ ؾ٢ ايٓغا٤ " .

 

: "٫ ٜهٕٛ ٭سز ث٬خ بٓات، أٚ ث٬خ أخٛات ؾٝشغٔ )سغٔ( عٔ أب٢ ععٝز اـزصٟ; إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ 59/97

 إيٝٗٔ، إ٫ رخٌ اؾ١ٓ".

ٚا٭خٛات إْتكًت ٫ٜٚتِٗ إٍ ا٭خ َٛت ا٭ب ،ؾإسا صطقٗٔ ٚنغأٖ بإعضٚف  رخٌ اؾ١ٓ ، ؾايكن١ٝ يٝغ١ بٓات ايؾدك ؾك٘ 

 .بٌ ٚأخٛات٘ أٜنا، ؾُٔ عٌُ بغ١ٓ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعاٍ أخٛات٘ نإ ي٘ َٔ ا٭دض َجٌ بٓات٘ ُاَا  

 

  ايعاتل ع٢ً ايقيب ٌٓ بــــــاب -38

ع٢ً عاتك٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ: "ايًِٗ!  -فًٛات اهلل عًٝ٘  -)فشٝض( عٔ ايربا٤ قاٍ : صأٜت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚاؿغٔ  63/68

 إْٞ أسب٘ ؾأسب٘".

 

ايعاتل َا بٌ إٓهب ٚايعٓل ٖٚشا ؾٝ٘ ؾنٌ اؿغٔ صم٢ اهلل عٓ٘ ٚإٔ سب٘ َٔ ايكضبات ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ 

  ٜقٌ اؿاٍ إٍ َا تؿعً٘ ايؾٝع١ ايضٚاؾض َع أٌٖ بٝت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. وب٘ ٚيهٔ ٫

 ٌٖ هٛط ايق٠٬ ع٢ً غري ا٭ْبٝا٤ ؟، ٖٓا ٜكٍٛ اؿغٔ فًٛات اهلل عًٝ٘ 

يٛ ناْت ايق٠٬ َع٢ٓ ايزعا٤ ٫ بأؼ "ايًِٗ ف٢ً ع٢ً آٍ ؾ٬ٕ... " ٭ْ٘ ثبت ٗ ايبداص٣ ٚغريٙ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

قاٍ : "ايًِٗ ف٢ً ع٢ً آٍ أب٢ أٚٗ "  ٚيهٔ يٛ نإ غري َؾٗٛصا بٌ ايٓاؼ ؾا٭ٍٚ ايغهٛت عٓ٘ يكٍٛ عًٞ: "٭سزثٔ ايٓاؼ 

يبعنِٗ ؾت١ٓ" ست٢ ٫ تهٕٛ سصٜع١ يًٓاؼ يتٛفًِٗ إٍ سز ا٭ْبٝا٤ ٚإضعًٌ نُا عٓز ايؾٝع١ سزٜجا ٫ تبًػ٘ عكٛهلِ ٜهٕٛ 

 ايضٚاؾض . 
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 ؾــــــــــــــــــــــــــــٛا٥ز

  .ًِؾٝ٘ تٛامع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٬َٚطؿت٘ اؿغٔ صم٢ اهلل عٓ٘ ; ؾكز نإ وًُ٘ ع٢ً عاتك٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع 

  ٔنجري٠ ؾكز قاٍ ايٓيب : "إٕ ابين ٖشا عٝز، ٚإٕ اهلل عظ ٚدٌ عٝقًض ب٘ بٌ ؾ٦تٌ عُٛٝتٌ"ؾنا٥ٌ اؿغ 

  اؿغٔ ي٘ َٓاقب نجري٠ َٔ ًْتٗا أْ٘ تٓاطٍ عٔ إَاص٠ إ٪ٌَٓ ٕعا١ٜٚ بٔ أبٞ عؿٝإ صم٢ اهلل عٓ٘ بعز تٛيٝ٘ اي١ٜ٫ٛ

 ٕغًٌُ بعنِٗ بعنا ؾتٓاطٍ سكٓا يزَا٤ إغًٌُ.عت١ أؽٗض ؾك٘ ٚيهٓ٘ خؾ٢ إٔ ٜظٜز ايكتٌ ٗ إغًٌُ أٚ إٔ ٜكتٌ ا

   اإلْغإ ٫بز إٔ ٜهٕٛ عاق٬ ٜعٌُ ٕقًش١ ا٭١َ ٫ ْاع١ ٫ٚ ؾضر 

 .اإلْغإ هٛط إٔ ًٜعب َع أ٫ٚرٙ ٗ َا ٫ ٜ٪ر٣ إٍ تضى ٚادب أٚ ايٛقٛع ٗ قضّ نرتى ف٠٬ اؾُاع١ َج٬ 

 

 صسُٝـــــــــــــــاْت ايـــــــــــــــٛايزات بـــــــــــاب -41

)فشٝض( عٔ أْػ بٔ َايو: دا٤ت اَضأ٠ إٍ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا، ؾأعٛتٗا عا٥ؾ١ ث٬خ ُضات، ؾأعٛت نٌ فيب هلا  66/89

ُض٠، ٚأَغهت يٓؿغٗا ُض٠، ؾأنٌ ايقبٝإ ايتُضتٌ ْٚٛضا إٍ أَُٗا، ؾعُزت إٍ ايتُض٠ ؾؾكتٗا، ؾأعٛت نٌ فيب ْقـ ُض٠، 

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأخربت٘ عا٥ؾ١ ؾكاٍ: "َٚا ٜعذبو َٔ سيو ؟ يكز صٓٗا اهلل بضٓتٗا فبٝٝٗا".ؾذا٤ ايٓيب ف

إٕ عا٥ؾ١ دارت َا عٓزٖا ٚمل تتهًـ ؾٗٞ تعًِ سزٜح ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : "اتكٛا ايٓاص ٚيٛ بؾل ُض٠" صب فزق١ 

فػري٠ أْت تغتقػضٖا ٚيهٓٗا عٓز اهلل ع١ُٝٛ ؾإٕ اهلل عظ ٚدٌ ٜأخش ايقزقات ٜٚكبًٗا بُٝٝٓ٘ ست٢ ٜضبٝٗا ٭سزنِ نُا 

 أسز ٗ إٝظإ.  ٜضبٞ أسزنِ ؾًٛٙ )أ٣ ايؿضؼ( ست٢ تقري َجٌ

ٕا  رخًت إضأ٠ َع فبٝٝٗا أعٛتٗا عا٥ؾ١ ث٬خ ُضات ; دٌٝ تضب٢ ع٢ً ايتُض ٚإا٤ ٚدٌٝ تضبٞ ؿِ اإلبٌ ٚايبكض ٚإٛا٥ز ايت٢ 

ايعضب ؼٌُ ْٝع أفٓاف ايٛعاّ ... ؽٖتإ بٌ اؾًٌٝ ... دٌٝ صؾع اهلل َٓاصٙ ٚدٌٝ عار ايعامل َٔ َؾضق٘ إٍ َػضب٘ ٚأراْت هلِ 

 ٚايعذِ ٚسيت هلِ صقاب ايكٝافض٠ ، ٚدٌٝ يعٛب ٫ ٜأب٘ ؿاٍ إغًٌُ ٖٓا ٖٚٓاى .

َا طايٛا دٛعا ٚقز آثاصت ا٭ّ فبٝٝٗا ع٢ً ْؿغٗا ؾٓذز ا٭ٕ ا٭ب ٚا٭ّ ّٛتٛا نُزا  ؾأنٌ ايقبٝإ ايتُضتٌ ْٚٛضا إٍ أَُٗا

 ٭٫ٚر ٚاْٛض إٍ دشٛر ا٭بٓا٤ ع٢ً آبا٥ِٗ .بغبب ايعكٛم ٚدشٛر ا٭بٓا٤ ؾاْٛض إٍ ؽؿك١ ا٭ب ٚا٭ّ ع٢ً ا
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 نجري َٔ ا٭بٓا٤ ٜكع ٗ عكٛم اٯبا٤ ٚيٮعـ ٫ ًٜتؿت .

 ٖٓاى صٚا١ٜ : " إٔ اهلل أٚدب هلا اؾ١ٓ "  َع إٔ ٖ٪٤٫ فببٝٗا ٚٗ صٚا١ٜ : " أعتكٗا اهلل َٔ ايٓاص"  

 

  : ؾــــــــــٛا٥ز

 ُٜضسِ" "ايضإٓٛ ٜضِٓٗ ايضٓٔ" ريٌٝ ع٢ً اعتذ٬ب ص١ٓ اهلل تباصى ٚتعاٍ ب ض١ٓ ايٓاؼ "َٚٔ ٫ ٜضسِ ايٓاؼ ٫ 

ِٛ }"اصٓٛا َٔ ٗ ا٭صض ٜضٓهِ َٔ ٗ ايغُا٤ ؾاهلل عظ ٚدٌ ٜعآًَا بايض١ٓ ٚاإلسغإ ٚيٛ عآًَا بايعزٍ ٭ًٖهٓا َٜٚي

َٔٔ َرآٖب١ٕ َٗا  ِٝ ًٜ َٖا َتَضٜى َع  ِ٢ٗ ُٔ ًٞ ٝٛ ٖٓاَؼ ٔب ُ٘ اي ١ً ُُٕٛ...} {..َُٜ٪أخُش اي ًٔ ٞٛ َٜ  ِِ ُٗ ُْٛٞا ٜأْٝؿَغ َٜٚيـٔهٔ ٜنا  ِِ ُٖ َٓا ُِ ًٜ ٜٚ ََا  َٚ}. 

 ؾذا٤ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأخربت٘ عا٥ؾ١ ؾكاٍ: "َٚا ٜعذبو َٔ سيو ؟ يكز صٓٗا اهلل بضٓتٗا فبٝٝٗا".

 ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أخرب عا٥ؾ١ إٔ اهلل غؿض هلشٙ إضأ٠ ٚأٚدب هلا اؾ١ٓ أٚ أداصٖا أٚ أعاسٖا َٔ ايٓاص 

 .دٛاطٔ سنض إعضٚف إٕ مل ٜهٔ ع٢ً ٚد٘ ايؿدض ٚا١ٕٓ أٚ َٔ باب إزح ٚايجٓا٤ 

 

 ايقبٝإ قب١ً باب -42

إٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ: أتكبًٕٛ فبٝاْهِ؟! ٜؾـٛاهلل )فشٝض( عٔ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا قايت: دا٤ أعضاب٢  67/90

 َا ْكبًِٗ! ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "أٚ أًَو يو إٔ ْظع اهلل َٔ قًبو ايض١ٓ؟!".

 

 ْعٛس باهلل َٔ سيو ٚايؾكٞ َٔ ؽكٞ ٗ بٛٔ أَ٘ ٫ٚ خري ٗ َٔ ْظعت َٓ٘ ايض١ٓ  

 هلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكبٌ ايقبٝإ تعذب َٔ سيو ٖشا ا٭عضابٞ ٕا صأ٣ ايٓيب ف٢ً ا

 ع٪اٍ ؾٝ٘ اعتؿٗاّ اعتٓهاص٣  أتكبًٕٛ فبٝاْهِ؟!

 ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "أٚ أًَو يو إٔ ْظع اهلل َٔ قًبو ايض١ٓ؟!".

 ٜع٢ٓ يٛ ْظع اهلل َٔ قًبو ايض١ٓ ٫ اعتٛٝع إٔ أدعًٗا ٗ قًبو  

 باؾاص ايٛفا٠ باب 
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عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : " َا طاٍ دربٌٜ ٜٛفٝين باؾاص ست٢ ٚٓٓت  )فشٝض( ع74/101ٔ

 أْ٘ عٝٛصث٘".

ٖشا اؿزٜح ٜبٌ عِٛ سل اؾاص ؾهُا إٔ ايٛصٜح أٍٚ َٔ غريٙ باإلصخ  ؾاؾاص َكزّ ع٢ً َٔ عٛاٙ بايرب ٚاإلسغإ; نُا إٔ 

سل ايٛصٜح أْ٘ ٜضخ َج٬ أباٙ أٚ أَ٘ أٚ ٜغتشل اإلصخ َٔ بعض أقاصب٘ ٖٚٛ أٍٚ ب٘ َٔ غريٙ ؾهشيو اؾاص َكزّ ع٢ً َٔ عٛاٙ 

 ٗ ايرب ٚاإلسغإ . 

 اهلل تباصى ٚتعاٍ بايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٞ يٓا َٔ باب أٍٚ . ٖٓا ٚف١ٝ َٔ

 ايٛف١ٝ باؾاص ٚف١ٝ ع١ُٝٛ يعِٛ سك٘ عًٝو ; ٫عُٝا يٛ نإ ٖشا اؾاص َغًُا. 

 ٚاؾاص ث٬ث١ : 

  ٚناؾض                                                      َٚغًِ                                                            صسِ سٚ َغًِ

إغًِ سٚ صسِ ٖشا سك٘ أع٢ً ٚأعِٛ ، ٚاؾاص إغًِ ي٘ سكٛم اإلع٬ّ إعضٚؾ١ ،ٚاؾاص ايهاؾض أٜنا ي٘ سكٛم ٚٚادبات ; يٝػ َع٢ٓ 

يهاؾض ٫ ٜكتٌ جملضر أْ٘ ناؾض إٔ ًِٜٛ أٚ ٜتعز٣ عًٝ٘ ؾايهاؾض يٝػ َذضر نؿضٙ إٔ تتٛاٍٚ عًٝ٘ أٚ تتعز٣ عًٝ٘ يشيو ْكٍٛ  إٔ ا

 نؿضٙ ٫ ٜكتٌ إ٫ إسا نإ قاصبا هلل ٚيضعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ . 

ُٜرتى - إغًِ ٖهٔ ٜهٕٛ َغًِ عافٞ ٚاؾاص سٚ صسِ ٖهٔ ٜهٕٛ عافٞ ٖٚشا تتأنز ٗ سك٘ ايزع٠ٛ إٍ اهلل َع٢ٓ أْ٘ ٫ 

 يؿغك٘ ٚايعافٞ ٫ ٜرتى ٕعقٝت٘، نايهاؾض ٫ ٜرتى يهؿضٙ ; َٛايب َٓا إٔ ْزعِٖٛ إٍ اإلع٬ّ ; إٍ اهلزا١ٜ . 

 ٕا مسع بايػ٬ّ ايٝٗٛرٟ وتنض ؾأت٢ إيٝ٘ ٚقاٍ ي٘ : قٌ  ٫ إي٘ إ٫ اهلل . ٖشا نإ ساٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْٚشنض 

ؾإٕ نإ ٖٓاى داص ع٢ً غري ١ًَ اإلع٬ّ ٚأْت تُٛع ٗ إع٬َ٘ قبٌ إٔ ّٛت ؾاسٖب إيٝ٘ ٚارعٛٙ إٍ اإلع٬ّ ٚقٌ ي٘ : قٌ ٫ 

 إي٘ إ٫ اهلل. 

إيٝ٘ ٜزعٛٙ ٚقاٍ ي٘ ٜا عِ قٌ ن١ًُ أسادٝو بٗا عٓز اهلل ّٜٛ نشيو ٕا َضض أبٛ طايب عِ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سٖب 

 ايكٝا١َ . 

سغٔ اؾٛاص َع نٌ أسز ست٢ يٛ نإ ناؾضا . ثبت عٔ عبز اهلل بٔ عُض صم٢ اهلل عُٓٗا أْ٘ سعت ي٘ ؽاٙ ؾذعٌ ٜكٍٛ يػ٬َ٘ -

"َا طاٍ دربٌٜ ٜٛفٝين باؾاص  ٜكٍٛ :ٌٖ أٖزٜت ؾاصْا ايٝٗٛرٟ؟ ٜهضصٖا عًٝ٘ ؾإْٞ مسعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 
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ؾشل اؾٛاص ٖشا سل عِٛٝ يٮعـ ماع نُا ماعت غريٙ َٔ اؿكٛم . ٖٓاى َا ٜغ٢ُ بؿكز إؾاعض ست٢ ٚٓٓت أْ٘ عٝٛصث٘ " 

 بٌ إغًٌُ أف٬ؾ٬ ٜضاع٢ اؾاص ؾاصٙ سك٘. ٖٚشا بغبب مٝاع ايتُغو بٗزٟ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. 

ِٝ إٔ تٛفٌ إيٝ٘ اإلسغإ عغب ايٛاق١ : ٖز١ٜ ، ط٬ق١ ايٛد٘ ، تؿكز أسٛاي٘ َٔ سٌ إٍ آخض ، عٝارت٘ إسا ؾاؾاص ي٘ سل عٛ-

 َضض ، تؾُٝج٘ إسا عٛػ ، تؾٝٝع دٓاطت٘ عٓز مساعو َٛت٘ ٚغري سيو َٔ اؿكٛم ٚنشيو تهـ ا٭س٣ عٓ٘ سغٝا أٚ َعٜٓٛا . 

اهلل ٫ ٜ٪َٔ ٚاهلل ٫ ٜ٪َٔ قايٛا َٔ : قاٍ َٔ ٫ ٜأَٔ داصٙ بٛا٥ك٘" ٖٚٓا ؾٝٗا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : " ٚاهلل ٫ ٜ٪َٔ ٚ

٭ٕ ْؿ٢ أفٌ اإلّإ ٜهؿض  أفٌ اإلّإٚيٝػ  نُاٍ اإلّإ َبايػ١ ؾ٢ ايتؾزٜز ع٢ً َٔ ٜتغً٘ ع٢ً داصٙ ْٚؿٞ اإلّإ ٖٓا

 بشيو. 

ٚأخش بعض ايٛعٝز١ٜ ناـٛاصز ايٛاٖض َٔ اؿزٜح "ٚاهلل ٫ ٜ٪َٔ" ْؿ٢ عٓ٘ أفٌ اإلّإ ؾٗٛ ناؾض نُا أخشٚا سزٜح : "يٝػ 

 َٓا َٔ ؾعٌ نشا....." أٚ "َٔ صغب عٔ عٓت٢ ؾًٝػ َٓا...."  ٚأطًكٛا ايهؿض ع٢ً نٌ َٔ ٜكع ٗ سْب ؾٝ٘ ٚعٝز . 

 طضٜكتٓا . ٚايقشٝض إ " يٝػ َٓا" أ٣ يٝػ ع٢ً ٖزٜٓا ٫ٚ 

 

)فشٝض( عٔ أبٞ ؽضٜض اـظاعٞ، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: " َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض ؾًٝشغٔ إٍ  75/102

 داصٙ، َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض ؾًٝهضّ مٝؿ٘، َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض ؾًٝكٌ خريٟا أٚ يٝقُت ".

 

 ٕاسا خك ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اإلّإ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض ؟؟ 

٭٢ْ أ٩َٔ باهلل تباصى ٚتعاٍ ٚأيتظّ َا أَضْٞ ب٘ ٭ْاٍ َا ٚعز٢ْ ب٘ ٗ ايّٝٛ اٯخض ، ٭ٕ ا٭فٌ إٔ ٜعٌُ اإلْغإ ٗ رْٝاٙ 

 صض ٗ اٯخض٠. ؾبزأ بإبزأ ٚإعار يًٛفٍٛ إٍ َضمات اهلل عظ ٚدٌ ٗ ايزْٝا ٚايٛفٍٛ إٍ د١ٓ عضمٗا ايغُٛات ٚا٭

 بتؿكز ساي٘ ; ًٜك٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ، ٜعٝٓ٘ إسا استاز ، ٜهـ ا٭س٣ عٓ٘ ... "ؾًٝشغٔ إٍ داصٙ "

 "َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض ؾًٝهضّ مٝؿ٘ " 

ٜٛهٕٛ فزق١ ٜتقزم بٗا ا٫عتشبابٜٚٓتكٌ ٖشا ايؿضض َٔ ايٛدٛب إٍ  ٚادبَٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ إنضاّ اينٝـ ؾضض عٌ 

 إنٝـ ع٢ً مٝؿ٘ ٜٚهٕٛ كتًـ باخت٬ف ا٭ؽدال ٚا٭سٛاٍ. 
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"َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض ؾًٝهضّ مٝؿٗذا٥ظت٘،قٌٝ َٚا دا٥ظت٘ ٜا صعٍٛ اهلل قٌٝ ّٜٛ يكٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ٖٚشا ؾضض ًٜظَو ٚي١ًٝ ".

 ٚاينٝاؾ١ ث٬ث١ أٜاّ-

نجري َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايبعض سٖب إٍ ا٫عتشباب ؾإغاي١ تزٚص بٌ ايٛدٛب ٚاإلعتشباب ،أَا َا ٚصا٤  ع٢ً ايٛدٛب ع٢ً صأ٣ 

 ايج٬ث١ أٜاّ ؾٝهٕٛ فزق١ ٜتقزم بٗا إنٝـ ع٢ً مٝؿ٘ ٖٚٞ َغتشب١ . 

 "َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض ؾًٝكٌ خريٟا أٚ يٝقُت "

 ؟ َا ايؿضم بٌ ايغهٛت ٚايقُت

٭ٕ ايقُت ٜغتعٌُ ٗ  َا ٫ ق٠ٛ ي٘ ؾٝ٘ ع٢ً ايٓٛل أَا ايغهٛت ؾتغتٛٝع إٔ تتهًِ ؾتغهت ٫ قايٛا ايقُت أبًؼ َٔ ايغهٛت   

 تعذظ عٔ ايه٬ّ . 

" ...أَغو يشيو ػز إٔ ا٭سارٜح اييت ٚصرت بايهـ عٔ ايه٬ّ ٗ َا ٫ ٜضم٢ اهلل بايقُت ٚسيو ٗ سزٜح عكب١ بٔ عاَض   

 ا أبًؼ َٔ ايقُت ، ٚؾٝ٘ َبايػ١ بايغهٛت .ٖش عًٝو يغاْو "

ٌْ إٍ أسزُٖا ؾزخٌ ٗ  اؿاؾٜ بٔ سذض قاٍ ٗ ٖشا اؿزٜح: "ٖشا َٔ دٛاَع ايهًِ ٭ٕ ايكٍٛ نً٘ إَا خري ٚإَا ؽض ٚإَا آٜ

 اـري نٌ ًَٛٛب َٔ ا٭قٛاٍ ؾضمٗا ْٚزبٗا".

ٖٝٔ أٚٗ فشٝض ا٭رب إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ :  سزٜح آخض ٖا ٜ٪ر٣ إٍ ايٛقٛع ٗ ايػٝب١ ،  ٢ْٗ عٔ قٌٝ ٚقاٍ " " ب

اي١ُُٝٓ ، ايهشب ، ايظٚص ، ايبٗتإ ٚايكٍٛ ع٢ً اهلل بػري عًِ بهجض٠ ايه٬ّ ٚيشيو تض٣ إٔ َٔ نجض ن٬َ٘ ٜهجض يػٛ٘ ثِ ٜهجض 

 خٛأٙ ٖٚشا ٜبٌ خٛٛص٠ ٖشٙ اٯي١ َع فػض سذُٗا ٚيهٓٗا أرا٠ ايبٝإ ؾه٬ّ إَا يو ٚإَا عًٝو. 

يشيو نإ ايغهٛت أٚ ايقُت ؾ٢ ايؿت١ٓ أٍٚ ٚأبًؼ ، ٭ْ٘ نُا ٜكٛيٕٛ يٛ عهت ايش٣ ٫ ٜعًِ يكٌ اـ٬ف ، ؾايؿً ىٛض ؾٝا -

ايهجريٕٚ عٛا٤ ناْٛا ٜعًُٕٛ أٚ ٫ ٜعًُٕٛ ، ؾايش٣ ٜعًِ سكٝك١ ايؿً ٜٚعًِ خٛٛصتٗا َٚا ت٪ر٣ إيٝ٘ يؿعٌ نُا نإ ٜؿعٌ بعض 

ظي١ ؾ٢ ايؿت١ٓ تهٕٛ ٚادب١ عٓز اخت٬ٙ ا٭َٛص ، أَا إٕ نإ ا٭َض ٚامشا دًٝا ٚاٖضا ٜهٕٛ ايه٬ّ ايغًـ ٚاعتظٍ نٌ ايٓاؼ ، ؾايع

 باـري أٍٚ َٔ ايغهٛت .

 ،َٚا ٜتهًِ اسز ؾ٢ ؾت١ٓ ٖٚٛ يٝػ بعامل ٚخاض ؾ٢ أعضاض ايٓاؼ إ٫ ٚتؾضؾت ي٘ ايؿت١ٓ ٚؾً ؾ٢ أَض رٜٓ٘ 
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 اؾريإ خري باب

بٔ عُضٚ بٔ ايعال، عٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ; أْ٘ قاٍ: "خري ا٭فشاب عٓز اهلل )فشٝض( عٔ عبز اهلل  115/ 84

 .خريِٖ ؾاصٙ" تعاٍ خريِٖ يقاسب٘، ٚخري اؾريإ عٓز اهلل تعاٍ

 

 :  "خري ا٭فشاب عٓز اهلل تعاٍ خريِٖ يقاسب٘ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قٛي٘

َِ ْؿعا يقاسب٘ ، ٚإٕ نإ نكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " خري ايٓاؼ  أْؿعِٗ يًٓاؼ " ؾدري ا٭فشاب عٓز اهلل َٓظي١ ٚثٛابا أنجضٖ

 اٯخض ٜؿنً٘ ؾ٢ خقا٥ك أخض .

 َٚؿّٗٛ ٖشا اؿزٜح إٔ ؽضِٖ عٓز اهلل َٓظي١ ؽضِٖ يقاسب٘ ٚداصٙ .

ِٝٓٗ ، ٚنإ ع٢ً بٔ أب٢ ٚسكٝك١ ايقشب١ ؾ٢ اهلل عظ ٚدٌ ٚؼكٝل َبزأ ا٭خ٠ٛ اإلّا١ْٝ سٖب أًٖ٘ ٚماعت َعا٢ْ ا٭خ٠ٛ ب

 طايب ٜكٍٛ أبٝاتا :

 فزٜكو اؿل َٔ نإ َعو     َٚٔ ٜنض ْؿغ٘ يٝٓؿعو        

 َٚٔ إسا صٜب ايظَإ فزعو   ؽزر ؾٝ٘ ؽزى يٝٓؿعو         

اهلل عًٝ٘  ٚقز ؽعضٚا بٗا ٭ٕ اهلل أيـ بٌ قًٛبِٗ ، ؾأٚثل عض٣ اإلّإ اؿب ؾ٢ اهلل ٚايبػض ؾ٢ اهلل ، يشيو بٌ ايٓب٢ ف٢ً

ٚعًِ إٔ اؾًٝػ ع٢ً قغٌُ ، دًٝػ فاحل ٚدًٝػ ع٤ٛ ، ؾاؾًٝػ ايقاحل ٚاؾًٝػ ايغ٤ٛ نشاٌَ إغو ْٚاؾذ ايهري ، 

 ؾايقاسب عاسب ،

َٚا قق١ عِ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٓا ببعٝز سٌ نإ ؾ٢ َضض إٛت ٚرخٌ عًٝ٘ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ ي٘ " ٜا 

أساز يو بٗا عٓز اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ " ؾٓٛض أبٛ طايب إٍ أب٢ دٌٗ ٚايٛيٝز ٚغريٙ ؾكايٛا ي٘ " أتضغب ع١ٓ ١ًَ عبز عِ قٌ ن١ًُ 

إًٛب ؟" ؾهإ آخض ٖا قاٍ " ٖٛ ع٢ً ١ًَ عبز إًٛب ؾؿامت صٚس٘ " ؾكاٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " ٭عتػؿضٕ يو َا مل 

َا نإ يًٓيب ٚايشٜٔ آَٓٛا إٔ ٜغتػؿضٚا يًُؾضنٌ ٚيٛ ناْٛا أٚيٞ قضب٢ َٔ بعز َا تبٌ (ٝأ٢ْٗ عٔ سيو " ؾٓظٍ قٍٛ اهلل تعاٍ 

 عٔ َٛعز٠ ٚعزٖا إٜاٙ ؾًُا تبٌ ي٘ أْ٘ عزٚ هلل تربأ َٓ٘ إٕ هلِ أِْٗ أفشاب اؾشِٝ َٚا نإ اعتػؿاص إبضاِٖٝ ٭بٝ٘ إ٫

  .(إبضاِٖٝ ٭ٚاٙ سًِٝ

يشيو ؾإٕ َٔ دًػ َع ايقاؿٌ ؾإْ٘ َع َضٚص ايٛقت عٝتأثض بِٗ ، نُا ؾعٌ إبًٝػ يعٓ٘ اهلل عٓزَا نإ هًػ َع ا٥٬ٕه١ سٝح 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu


 

91 
 

غذٛر ٯرّ ٚٗض أفً٘ اـبٝح ، يشيو ٜكٛيٕٛ : ٫ تغٌ عٔ إض٤ نإ ٜغ٢ُ بٛاٚٚؼ ا٥٬ٕه١ َٔ نجض٠ عبارت٘ ، ؾًُا أَضٙ اهلل باي

ٚعٌ عٔ خًًٝ٘    إٕ اـًٌٝ بإكاصٕ ىتٌ يشيو هب ع٢ً اإلْغإ إٔ ىتاص َٔ ٜقاسب ؾدري ا٭فشاب عٓز اهلل أْؿعِٗ 

 يقاسب٘ سٝح ٜٓؿع٘ ؾ٢ رٜٓ٘ ٚرْٝاٙ .

 ٚ اٯخض٠ .ٚايقاسب ٜكع ع٢ً ا٭ع٢ً ٚا٭ر٢ْ ٚإغا٣ٚ عٛا٤ ؾ٢ ايزْٝا أ

 .خريِٖ ؾاصٙ" ٚخري اؾريإ عٓز اهلل تعاٍٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "-

ٖشا اؿزٜح وح ع٢ً ايكٝاّ بٛادب اؾاص ٚإنجاص ؾعٌ اـري ٚايتغابل إيٝ٘ ، ٚإ٪َٔ ٖٛ ايش٣ ٜبارص سٌ ٜض٣ َجٌ ٖشٙ 

 ايٓقٛل .

 

 ايقاحل اؾاص باب

 ايٛاعع، إغهٔ: إغًِ إض٤ ععار٠ َٔ: " قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ اؿاصخ، عبز بٔ ْاؾع عٔ(يػريٙ فشٝض)116/ 85

 ".اهلين٤ ٚإضنب ايقاحل، ٚاؾاص

 

  قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " َٔ ععار٠ إض٤ "-

َا ٜغعزٙ ٜٚرتى َا ريٌٝ ع٢ً إٔ ايؾضٜع١ تبشح عٔ َا ٜغعز إغًِ ؾ٢ رْٝاٙ ٚؾ٢ أخضاٙ ، نُا تزي٘ ع٢ً َا ٜؾكٝ٘ ست٢ ٜؿعٌ 

ٜؾكٝ٘ ٚبشيو وغٔ عبار٠ اهلل عظ ٚدٌ بؿعٌ أٚاَضٙ ٚإدتٓاب ْٛاٖٝ٘ ، ؾُٔ نإ خاٍ ايباٍ إعتٛاع إٔ ٜأت٢ بايعبار٠ ع٢ً أمت 

 ٚد٘ .

 ؾإغهٔ ايٛاعع-

عؾض عٌٓ ،  ٭ْ٘ ٫ هعٌ ايٓاؼ ٜتهؾؿٕٛ ايعٛصات ، ٚػعٌ اإلْغإ ٜقٝب ايغ١ٓ ؾ٢ ؾقٌ ايبٌٓ عٔ ايبٓات ؾ٢ إنادع عٓز 

 ٚإعتكباٍ اينٝٛف َٚا ؽاب٘ سيو غ٬ف ايبٝٛت اينٝك١ تؾعض اإلْغإ باينٝل ٚاؿضز .

 ٚاؾاص ايقاحل-

٭ْ٘ ٜعٌ ع٢ً ايٛاعات ٜٚأَض بإعضٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ إٓهض َٚٔ إُهٔ إٔ تتعز٣ بضنت٘ إيٝو ، نجري َٔ ايغًـ ناْٛا إسا أصار تضى  

 سيو ، َهاْ٘ نإ أٌٖ إهإ ّٓعٛٙ َٔ 
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ٚنإ قُز بٔ إٓهزص ؾ٢ إغذز ي٬ٝ ٜق٢ً ؾ٢ ٚقت ايغشض ، ٜكٍٛ بُٝٓا أْا أف٢ً ؾإسا بضدٌ رخٌ إغذز كُضا صأع٘ ؾق٢ً -

ثِ رع٢ قاٍ " ايًِٗ إْ٘ قز أَغهت ايغُا٤ ٚأدزبت ا٭صض ًٖٚو ايظصع ًٖٚهت إاؽ١ٝ ، ايًِٗ إ٢ْ اقغِ عًٝو إٔ تٓظٍ عًٝٓا 

عاع١ ٚدا٤ت عشاب١ ْٚظٍ إٛض، ؾضَكت ايضدٌ )صاقب٘ ( ست٢ أسٕ يًؿذض ؾقًٝٓا ايؿذض ؾكاّ َغضعا  إٛض" ٜكٍٛ ؾُا ٢ٖ إ٫

ؾاْقضف ، ؾكُت خًؿ٘ َٚؾٝت خًؿ٘ ست٢ ٚفٌ إٍ بٝت٘ ٚرخٌ ؾٝ٘ ؾعًُٟت ايباب ٚصدعت يًُغذز َض٠ ثا١ْٝ ،ؾًُا طًعت ايؾُػ 

ذاص ٜقٓع أقزاسا ، ؾكًت ي٘ " إ٢ْ مسعتو ايّٝٛ تكغِ ع٢ً صبو " سٖبت إٍ ايبٝت ٚأطضقت ايباب " ٤أرخٌ " قاٍ " أرخٌ " ؾإسا بٓ

قاٍ " أٚمسعت٢ٓ؟ " قًت " ْعِ" ؾكاٍ " إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ صادعٕٛ " قًت " ٚإ٢ْ أصٜز أْا أ٩تٝو ،عا٥تٝو نٌ ّٜٛ " قاٍ " ٫ تات٢ٓٝ 

ٍ عٓ٘ درياْ٘ قايٛا ي٘ " اهلل بٝٓٓا ٚبٝٓو ٚعأقابًو ؾ٢ إغذز " ؾبشح عٓ٘ قُز بٔ إٓهزص بعز سيو ٚدزٙ قز غاب ، ؾًُا عأ

 ٜابٔ إٓهزص غٝبت عٓا ايضدٌ ايقاحل " ،

 ؾهجري َٔ ايٓاؼ ي٘ بضنهات ٫ ٜؾعض ب٘ َٔ ظٛاصٙ ٭ِْٗ ناْٛا وضفٕٛ ع٢ً اإلخ٬ل أؽز َٔ سضفٓا مٔ ع٢ً ايزْٝا ،-

إبضاِٖٝ بٔ أرِٖ أصارٙ بعض ايٓاؼ ؾغأيٛا عٓ٘ ؾأؽاصٚا إيٝ٘ أْ٘ راخٌ ايبغتإ ، ؾزخًٛا ؾٛدزٚا صد٬ ٚنإ ٖٛ إبضاِٖٝ بٔ أرِٖ ،  

 ؾكايٛا ي٘ "أٜٔ إبضاِٖٝ بٔ أرِٖ؟" ؾكاّ َعِٗ ٚقاٍ "عأعح َعهِ أٜٔ إبضاِٖٝ بٔ أرِٖ " ؾهإ ىاف ع٢ً ْؿغ٘ ايضٜا٤ .

  ٚإضنب اهل٧ٝٓ-

إعا١ْ ع٢ً طاع١ اهلل َٔ ف٠٬ ٚسر َٚا ؽاب٘ سيو ، ٖٚٓاى َٔ أْعِ اهلل عًِٝٗ بٓع١ُ إضنب اهل٧ٝٓ ٚػزٙ ٜعق٢ ٭ٕ ؾٝ٘ 

 اهلل ب٘ ٚهٗض َعقٝت٘ ي٬ٝ ْٚٗاصا .

  ""ٚإضأ٠ ايقاؿ١ٚؾ٢ صٚا١ٜ أخض٣ 

ٚأتاٙ إًو ....ايكق١ إؾٗٛص٠ ... ؾًُا  ، ؾؿ٢ سزٜح عا٥ؾ١ أٍٚ َا ُبزأ بايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٛس٢ ، ٕا نإ ؾ٢ غاص سضا٤

صدع صعٍٛ اهلل ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ ٜضدـ ؾ٪ارٙ، ؾزخٌ ع٢ً طٚدت٘ خزه١ بٓت خًٜٛز ـ صمٞ اهلل عٓٗا ـ، ؾكاٍ: طًَْٛٞ، 

اهلل ن٬ ٚاهلل َا ىظٜو  :يكز خؾٝت ع٢ً ْؿغٞ، ؾكايت خزه١  :طًَْٛٞ، ؾظًَٛٙ ست٢ سٖب عٓ٘ ايضٚع، ؾكاٍ ـزه١ 

إْو يتقٌ ايضسِ، ٚؼٌُ ايٜهٌ، ٚتٜهغب إعزّٚ، َٚتكضٟ اينٝـ، ٚتعٌ ع٢ً ْٛا٥ب  ")ٚؾ٢ صٚا١ٜ" ٚاهلل ئ وظْو اهلل أبزا"(أبزا،

 ) ٚؾ٢ صٚاٜ٘ " إْو يتقزم اؿزٜح ٚت٪ر٣ ا٭َا١ْ" (.اؿل،

، ؾذُاٍ إضأ٠  ٌ طٚدٗا ؾ٢ نزص َٔ ايعٝؿَٚٔ ؽكا٤ إضأ٠ إٔ تهٕٛ فٛتٗا َضتؿع أٚ ع١ًٛٝ ايًغإ أٚ تػنب ٭ؽٝا٤ ١ٖٓٝ ؾتذع-

٘ٔ )ؾ٢ طباعٗا ٚيٝػ ؾ٢ ؽهًٗا يشيو قاٍ اهلل تعاٍ  ُ٘ ٔؾٝ ٤ً ٌَ اي َِٜذَع َٚ ٦ِٟٝا  ُٖٛا َؽ ِٕ َتٞهَض ٖٔ ٜؾَعَغ٢ ٜأ ُٖ ُُٛ ُِٖت ِٕ ٜنض٢ َُِعُضٚٔف ٜؾإ٢ ٖٔ ٔباٞي ُٖ ََٚعأؽُضٚ
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ِٝضٟا ٜنٔجريٟا ٗا َٔ ايقؿات اؿُٝز٠ ؾكز تهٕٛ َٔ ايقاؿات ايكاْتات ؾتذعٌ ؾكز ٜهضٙ ايضدٌ إضأ٠ يؾهًٗا ٚيهٔ تهٕٛ ؾٝ ( َخ

 طٚدٗا ٜعٝؿ ؾ٢ ععار٠ بقؿاتٗا ٚخًكٗا ، ؾهُاٍ إضأ٠ ؾ٢ ا٭خ٬م ٚيٝػ ؾ٢ اؾُاٍ .

ؾكز تهٕٛ إضأ٠ يٝػ ١ًْٝ ٚيهٔ ؽضز صد٬ ىزّ ايزٜٔ ، ؾاإلَاّ أٓز سٌ َاتت طٚدت٘ سٖب يًداطب١ يتدٛب ي٘ إَضأ٠ -

ايٓغا٤ ٚصدعت يإلَاّ أٓز تكك عًٝ٘ قق١ إضأ٠ ٚنإ هلا أخت عٛصا٤ ، ؾكاٍ اإلَاّ أٓز "إسٕ ٖشٙ " ؾتظٚدٗا  ؾشٖبت ٭ٌْ

 ٚالبت ي٘ ابٓ٘ فاؿا ٚنإ َٔ عًُا٤ ٖشٙ ا٭١َ

 

 داصٙ ٫ٜ٪س٣ باب

ٌُ، )فشٝض( عٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ : قٌٝ يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : ٜا صعٍٛ اهلل ! إٕ ؾ١ْ٬  88/119 تكّٛ ايًٌٝ ٚتقّٛ ايٓٗاص، ٚتؿع

ٚتقزُم، ٚت٪سٟ درياْٗا بًغاْٗا؟ ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : " ٫ خري ؾٝٗا، ٖٞ َٔ أٌٖ ايٓاص". قايٛا: ٚؾ١ْ٬ تقًٞ 

إهتٛب١، ٚتقزم بأثٛاص

(1)

 ، ٫ٚ ت٪سٟ أسزٟا؟ ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ٖٞ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ".

 

بٌ ا٭ٍٚ ايت٢ تتقزم ٚتقّٛ ٚيهٔ ت٪س٣ درياْٗا ، ٚايجا١ْٝ ايت٢ تقّٛ ٚ تتقزم بؾ٧ ٜغري ٖٚٛ ا٭ثٛاص ) أ٣ قٛع ؾضم 

ؾكاٍ أْٗا َٔ أٌٖ اؾ١ٓ،ٚايؿضم بِٝٓٗ ايًغإ ؾإضأ٠ ا٭ٍٚ ت٪س٣ درياْٗا بًغاْٗا ٚاؾعاهلا ، ٚتعز ٖشٙ َٔ إقا٥ب إٔ   اؾي (

أتزصٕٚ َا إؿًػ؟" قايٛا: إؿًػ ؾٝٓا َٔ ٫ رصِٖ ي٘ ٫ٚ َتاع ؾكاٍ:" إٕ قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ" ٜشٖب اإلْغإ سغٓات٘ ، 

إؿًػ َٔ أَيت َٔ ٜأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ بق٠٬ ٚفٝاّ ٚطنا٠، ٜٚأتٞ ٚقز ؽتِ ٖشا ٚقشف ٖشا ٚأنٌ َاٍ ٖشا ٚعؿو رّ ٖشا ٚ مضب 

سغٓات٘ قبٌ إٔ ٜكنٞ َا عًٝ٘ ٝأخش َٔ خٛاٜاِٖ ؾٛضست عًٝ٘ ثِ ٖشا ؾٝع٢ٛ ٖشا َٔ سغٓات٘، ٖٚشا َٔ سغٓات٘ ؾإٕ ؾٓٝت 

 ."طضح ٗ ايٓاص

 ٌٖ تهٕٛ غٝب١ ؟؟  إٕ ؾ١ْ٬قٛهلِ 

٫، يٝغت غٝب١ ، ٖٚشا ٖا هٛط َٔ ايػٝب١ بإٔ تشنض صدٌ يًشانِ أٚ يًكام٢ يٝكَٛ٘ ، أَا إٕ نإ َٔ باب ايتؾؿ٢ ؾ٬ هٛط ايتهًِ 

 ؾ٢ أعضاض إغًٌُ .

 ا بًغاْٗاٚت٪سٟ درياْٗ
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ٖشا ريٌٝ ع٢ً خٛٛص٠ سقا٥ز ايًغإ ٭ٕ ايًغإ أرا٠ ايبٝإ ٚتضْإ اؾٓإ ٕ ؾهإ َٔ خٛٛص٠ ايًغإ إٔ ٖشٙ إضأ٠ َٔ أٌٖ  

 ايٓاص َع نجض٠ فٝاَٗا ٚف٬تٗا ٚفزقتٗا ،

 نُا ٜبٌ ؾنٌ اؾاص ، ٚإٔ اؾاص ي٘ سكٛم ٚٚادبات نُا سنضْا .

إهتٛب١ ٚمل ٜشنض أْٗا تكّٛ ايًٌٝ ٚتتقزم بايٝغري ٚقاٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " ٢ٖ ٚمضب َجٌ باينز إضأ٠ ايت٢ تق٢ً 

 ؾ٢ اؾ١ٓ " .

 أَا إضأ٠ ا٭ٍٚ سب٘ عًُٗا بغبب إٜشا٥ٗا ؾرياْٗا ٚأْٗا مل تتل٢ اهلل ؾِٝٗ عٛا٤ بًغاْٗا أٚ بأؾعاهلا .

 

 ٚعًِ قاٍ: " ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ َٔ ٫ ٜأَٔ داصٙ بٛا٥ك٘ ".)فشٝض( عٔ أبٞ ٖضٜض٠ ; إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘  89/121

 

 نٌ قبٝض َٔ ن٬ّ ايًغإ أٚ ٖتو ا٭عضاض أٚ َا ؽاب٘ سيو . ايبٛا٥ل :

٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ يًعًُا٤ ن٬ّ ؾٝٗا ،إَا أْ٘ ٫ ٜزخًٗا إبتزا٤ا َع٢ٓ إٔ وضّ َٔ رخٛهلا َع أٍٚ ايزاخًٌ ، ٚقز ؼٌُ ع٢ً عزّ 

 ي٘ سيو ؾإٕ اعتشٌ ًِٚ داصٙ ٜهؿض بشيو ؾٝغتٛدب سيو رخٛي٘ ايٓاص.رخٛي٘ اؾ١ٓ إلعتش٬

 ؾٗٛ َضتهب يهبري٠ ، َٚضتهب ايهبري٠ عٓز أٌٖ ايغ١ٓ ٚاؾُاع١ ؾ٢ إؾ١٦ٝ إٕ ؽا٤ اهلل عشب٘ ٚإٕ ؽا٤ غؿض ي٘ .

 اؾاص ؽها١ٜ  بــــــاب

 إٍ َتاعو ؾأخضز. اًْٛل: "ؾكاٍ ٜ٪سٜين، داصٟا يٞ إٕ!  اهلل صعٍٛ ٜا صدٌ قاٍ:  قاٍ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ( فشٝض سغٔ) 92/124

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً يًٓيب ؾشنضت ٜ٪سٜين، داص يٞ:  قاٍ ؽأْو؟ َا: ؾكايٛا عًٝ٘، ايٓاؼ ؾادتُع َتاع٘، ؾأخضز ؾاًْٛل". ايٛضٜل

ِٓ ايعٓ٘،! ايًِٗ:  ٜكٛيٕٛ ؾذعًٛا" ايٛضٜل إٍ َتاعو ؾاخضز. اًْٛل: " ؾكاٍ ٚعًِ  إٍ اصدع: ؾكاٍ ؾأتاٙ ؾبًػ٘، أخظٙ،! ايًٗ

 . أٚسٜو ٫!  ؾٛاهلل َٓـظيو،

 

ُٜبٌ داصٙ ع٢ً اؾاص سل ٔعِٛ ُٜبٌ اؿزٜح ٖشا-  ًٜعٔ إٔ ؾاعتشل داصٙ ٜ٪س٣ نإ اؾاص ٖشا اؾريإ، أس١ٜ خٛٛص٠ ٚ

 ( ٜ٪سٜين داص يٞ:  ) ي٘ ٚقاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً يًٓيب سٖب ايضدٌ ٖشا ؾاصٙ، أسٜت٘ ٭دٌ عًٝ٘ ُٜزع٢ إٔ ٚاعتشل بشيو
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 َٔ ايؾه٣ٛ باب ؾٌٗ      َع٘، داصٙ ساٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً يًٓيب ؽها ايضدٌ ٖشا ؾٗٓا ٜهضٙ َا أخاى سنضى ٖٞ / ايػٝب١

 .  ايػٝب١ ٗ ٜزخٌ ايػري

 :  أْٛاع ايؾها١ٜ

 احملض١َ بايػٝب١ يٝغت ٖٚٞ سيو عٔ يريرٙ أٚ َٓ٘ سكٞ ٯخش ايٓاؼ، بعض ساٍ ايكامٞ أٚ اؿانِ أٚ يًعامل اؽهٛ إٔ:  َٚٓٗا

 . عًٝٗا ايعًِ أٌٖ ْك اييت

 عت١ ٚسنض ، ايػٝب١ َٔ هٛط َا ايػٝب١ باب ؼت ٚسنض ايقاؿٌ صٜاض نتاب ٗ  ْؿٝػ ن٬ّ ي٘ اهلل صٓ٘ ايٟٓٛٚ اإلَاّ

 .  هلا اصدعٛا  ---- أْٛاع

 ٜٛعٕٓٛ ايٓاؼ ؾٝبزأ إاص٠ َٔ ُٜغأٍ سيت( ايٛضٜل إٍ َتاعو ؾاخضز. اًْٛل: "  ؾكاٍ) ايًِٛ رؾع باب َٔ يًٓيب ؽها ايضدٌ

 .....  ْقٛل َٔ سيو إٍ َٚا اهلل عرتٙ َغًُا عرت َٚٔ  اإلؽٗاص; باب َٔ ٖشا إٔ ايبعض ٜض٣ ٖٚٓا ، اؾاص ٗ

 دربٌٜ طاٍ َا: " ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب يكٍٛ اإلع٬ّ ٗ اؿكٛم  أعِٛ َٔ ٖٚٞ ٚٚادبات سكٛم ي٘ اؾاص ٭ٕ ْكٍٛ-

 باب َٔ ٖٓا ٚايؾها١ٜ.  ٚتعاٍ تباصى اهلل َٔ بأَض دربٌٜ ٜٓظٍ ٚآنز ٚادب سل".  عٝٛصث٘ أْ٘ ٚٓٓت ست٢ باؾاص ٜٛفٝين

 أَض ٚيٛ ساي٘ ٜٓنب٘ ٫ٚ ٜضرع ٫ نًُت٘ يٛ ايٓاؼ َٔ نجري إٔ َع٢ٓ" بايكضإٓ ٜظع ٫ َا بايغًٛإ ٜظع اهلل إٕ.. " ايضرع

 . سيو عٔ ٜضرع بعكٛب١ ايغًٛإ

١ٚٝ ٗ أخاى ٚدزت يٛ..  ايٓاؼ وهٞ بزأ ايبٝت خاصز َتاع٘ ايضدٌ ٖشا أخضز ؾًُا :  تكٍٛ ٫ٚ ايٛضٜل ٗ ٚاقـ ترتن٘ ٫ بً

 . ٚتغاْزٙ تعٝٓ٘ بٌ" ٜعٓٝ٘ ٫ َا تضن٘ إض٤ إع٬ّ سغٔ َٔ"

 ، ائهباص ٜغُٝ٘ َا ٖٚشا ٜهًُٗا ٫ إٔ ٜض٣ ايبعض عٝاص٠ عتقزَٗا اَضأ٠: ايؾاصع ٗ ؽ٧ ٜعرتم٘ إٔ إُهٔ َٔ صدٌ أ٣ أسٝاْا

 . ايه٬ّ ٖشا َٔ أٍٚ إعق١َٛ ايٓؿػ إْكاس ٚيهٔ ; ايتٓٛع

 . إعق١َٛ ايٓؿػ ٖشٙ تٓكش إٔ ًٜظَو نإ ٭ْ٘ قتًٗا ٗ َؾاصى تعترب صدٌ ٜا أْت تكٍٛ ايعًُا٤

ِٜٛٓ ٚتعاٍ تباصى اهلل  ايٓك ؼٌُ ؾ٬..  ايعكٌ ، إاٍ ايعضض، ، ايٓؿػ ، ايزٜٔ:  اينضٚصٜات ؿؿٜ ايؾضٜع١ ٚدا٤ت ايٓؿػ ع

.  فاسب٘ أؾل ٜؿتض ايش٣ ٖٛ ٚايعًِ تأٌَ إٍ ؼتاز ؾايكن١ٝ...  ادٓبٝ٘ إَضأ٠ ّػ إٔ يضدٌ ول ٫ أْ٘- ايعاّ ع٢ً اـال

ََٔ) ; نً٘ اـري ُصطم ؾكز ايبقري٠ ُصطم َٚٔ ١َُٜ ُِٜ٪َت َٚ َٞ ٜؾٜكِز اٞئشٞه ِّٝضا ٝأٚٔت  إٔ ٖٛ ٚايؿك٘ بؿكٝ٘ يٝػ ؾك٘ ساٌَ ُصب(.  ٜنٔجرّيا َخ

 . داطَٟا إرصانٟا ايؾ٧ ع٢ً ٖٛ َا تزصى
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 " أخٝ٘ عٕٛ ٗ ايعبز راّ َا ايعبز عٕٛ ٗ اهلل إٕ"  ٜكٛيٕٛ ؾذعًٛا" 

 . ايٓقٛل ٗ اـال ع٢ً إًٛل ؾأٌٓ ; بعنٗا ٚأتضى ببعنٗا أعٌُ إٔ َٔ أٍٚ با٭ري١ ؾايعٌُ-

 .  ٚدٌ عظ اهلل ص١ٓ َٔ ايٛضر أٚ اإلبعار ٖٛ ايًعٔ( ايعٓ٘،! ايًِٗ:  ٜكٛيٕٛ ؾذعًٛا)

(ِٓ  ؟؟ ؾ٬ٕ ع٢ً اهلل يع١ٓ تكٍٛ إٔ َعٌ يعٔ هٛط ٌٖ: ع٪اٍ (أخظٙ،! ايًٗ

 بعٝٓ٘ ؽدك أسزر مل  ايٓٛع يعٔ امس٘ ٖٚشا( نشا ؾعٌ َٔ ع٢ً اهلل يع١ٓ) ايًع١ٓ إٔ ْكٍٛ

 ي٘ ْكٍٛ اهلل يع١ٓ عًٝو إلَضأ٠ ٜكٍٛ صدٌ ؾٝأت" ًَعْٛات ؾإْٗٔ أيعٓٗٔ" إتربدات عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب سزٜح

 : 

 ** دا٥ظ ايٓٛع يعٔ إسٕ**.   بعٝٓٗا اَضأ٠ أخك مل أْٞ ؟ ايؿضم َا ; ؽتًـ"  إتربدات ع٢ً اهلل يع١ٓ"  أَا..  ٫.. 

  ٖٛ؟؟ َا بناب٘ ٚيهٔ ٖٓا دا٥ظ ؾٗٛ عٌ يعٔ ؾٗشا( ايعٓ٘،! ايًِٗ:  ٜكٛيٕٛ ؾذعًٛا)-

  ع٣ٛ غري ايضدٌ ٖشا إٔ سيو ع٢ً ايٓاؼ اْع ٚقز يشيو َغتشكا نإ إسا

  ؟؟ ايهاؾض يعٔ هٛط ٌٖ: ع٪اٍ

 ي٘ ايهاؾض ي٘ عٝدتِ ؽ٧ بأٟ ْزصٟ ٫ ٭ْٓا ايهاؾض يعٔ هٛط ٫ أْ٘ يًذُٗٛص قٍٛ ; ؾضٜكٌ إٍ ٚاْكغُٛا ايعًُا٤ اختًـ** 

   اؾ١ٓ أٌٖ َٔ ؾٝهٕٛ ؾٝغًِ ّٛت إٔ قبٌ اهلل ص١ٓ تزصن٘ يعً٘

 اهلل يع١ٓ ؾعًٝ٘ ايكقا٥ز" ْٗا١ٜ ٗ سظّ ابٔ قاٍ ; اإلع٬ّ ٚعب اهلل عب ايٓقاص٣ َٔ ناؾض نإ صدٌ ٗ سظّ ابٔ قٍٛ

 .  ايعًُا٤ ْٗٛص قٍٛ ٖٚشا ناؾض ٖٚٛ سٝات٘ ساٍ ايضدٌ يعٔ هٛط ٫ أْ٘ ٜؿُٕٗٛ ايعًُا٤".  ناؾضا َات نإ إٕ أْعٌ ٚايٓاؼ

 ايعرب٠ ٭ٕ ايرتى ٚا٭ٍٚ. سْب ايهؿض بعز يٝػ ٜٚكٛيٕٛ ٚتعاٍ تباصى باهلل نؿض ٭ْ٘ ايهاؾض يعٔ هٛط أْ٘:  آخض قٍٛ

 بعٌُ ؾٝعٌُ ايهتاب عًٝ٘ ؾٝغبل سصاع إ٫ اؾ١ٓ ٚبٌ بٝٓ٘ ٜهٕٛ َا ست٢ ايٌٜٛٛ ايظَٔ ايعٌُ يٝعًِ ايضدٌ ٭ٕ باـٛاتِٝ

  َغعٛر بٔ اهلل يعبز  َؾٗٛص; ٚاؿزٜح ايٓاص أٌٖ

  ايٓاص؟ ٜٚزخٌ اؾ١ٓ أٌٖ بعٌُ ٜعٌُ ايضدٌ إٔ عزٍ ٖشا ٌٖ:  ع٪اٍ

 صٚا١ٜ ٚٗ ؽضعٞ سهِ تب٢ٓ ايتقٛص ٖشا ع٢ً ٚبٓا٤ تقٛص; عٓزى ٜهٕٛ ست٢ ٚاسز َٓٛٛص ا٭ري١ إٍ تٓٛض ٫ اإلؽهاٍ سٌ

 ؾٝ٘ عٌُ خب٦ٝ٘ اهلل ٚبٌ بٝٓ٘ ٚيهٓ٘..." يًٓاؼ ٜبزٚ ؾُٝا اؾ١ٓ أٌٖ بعٌُ ٜعٌُ: " قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ أخض٣
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 ٚايتك٣ٛ ايق٬ح ٜٚؾٗض سيو ٜؾاب٘ َٚا اـُض ٜؾضب أٚ ايٓغا٤ ٜعاقض أٚ باطٓ٘ ٗ ٚتعاٍ تباصى باهلل ٜؾضى نأْ٘ اـظ٫ٕ

 . ايٓاؼ بٌ

 

 ايهضّ باب

 اهلل عٓز أنضَِٗ: "قاٍ أنضّ؟ ايٓاؼ أٟ:  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ع٦ٌ:  قاٍ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ –(فشٝض) 96/129

 ْيب ٜٛعـ( : 896/ايهضِٜ ابٔ ايهضِٜ ابٔ ايهضِٜ إْ٘:  صٚا١ٜ ٚٗ)  ايٓاؼ ؾأنضّ: "قاٍ. ْغأيو ٖشا عٔ يٝػ: قايٛا". أتكاِٖ

 ؾدٝاصنِ: " قاٍ. ْعِ: قايٛا". تغأيْٛٞ؟ ايعضب َعارٕ ؾعٔ: "قاٍ. ْغأيو ٖشا عٔ يٝػ: قايٛا". اهلل خًٌٝ ابٔ اهلل ْيب ابٔ اهلل

 ".ؾكٗٛا إسا اإلع٬ّ ٗ خٝاصنِ اؾا١ًٖٝ ٗ

 

 ٚايؿنا٥ٌ ٚايهضّ ايؾضف هُع ايشٟ ٖٛ ايهضِٜ اإلْغإ-

 َٓو؟ أنضّ ٖٛ َٔ صأٜت ٌٖ َض٠ ؾغأيٛٙ ٚاؾٛر ايهضّ ٗ إجٌ ب٘ ٜٚنضب ايعضب أنضّ ٚنإ ا٭فِ سامت  عٔ قق١ قضأت

 ايضأؼ يٞ قزّ ثِ يٞ ٚقزَٗا ؽات٘ ٚسبض ؾكاّ ؾاعتناؾين ببٝت٘ ؾُُضت غُٓات عؾض عٓزٙ نإ ٜتُٝا غ٬ّ صأٜت:  ْعِ قاٍ

 اييت ايػِٓ ْٝع سبض ست٢ َٓٗا ؾآنٌ بضأؼ ٜزخٌ ثِ َٓٗا ؾآنٌ بضأؼ ٜزخٌ ثِ أيشٖا َٚا أؽٗاٖا َا  ي٘ قًت ثِ ؾأنًتٗا

 ٕا: قاٍ ; ٖشا ؽ٧ أٟ َٔ بين أٟ ؾكًت بايزّ اَتٮ راصٙ ؾٓا٤ ٚدزت قُت ؾًُا ٜكٍٛ. نضّا ٚيهٓ٘ ٜتُٝا ايٛيز ٚنإ عٓزٙ

 ُسُض ْاق١ ث٬مثا١٥ أعٛٝت٘ قاٍ ؟ ناؾ٦ت٘ ؽ٧ بأٟ ي٘ ؾكايٛا ٜزٜو بٌ ٚقزَتٗا ايعؾض٠ ٚسعت قُت أيشٖا َا تكٍٛ مسعتو

.  أًَو ٖا ؽ٦ٝا إ٫ أعٛ٘ ؾًِ أْا أَا ، ًّو َا نٌ أعٛاْٞ ٖٛ ٫ قاٍ َٓ٘ أنضّ أْت إسٕ ي٘ ؾكايٛا ، ؽاٙ ٔغُا١٥ ٚأعٛٝت٘

 . َٓ٘ أنضّ ايٛيز ٖشا ؾهإ

 ( مسٌ) سٓٝش بعذٌ ؾذا٤ اينٝؿإ عًٝ٘ رخٌ ٕا إبضاِٖٝ عٝزْا قق١ نشيو

ٕٖ) ٚدٌ عظ اهلل قاٍ ِِ إ٢ ََٝه ٘ٔ ٔعَٓز ٜأٞنَض ٤ً ِِ اي  اهلل ٜكبٌ إلٕ ٜكٍٛ ايغًـ بعض ; ايعٌُ بهجض٠ ٫ٚ بايٛاٖض يٝغت إغأي١( ٜأِتٜكاٝن

 خري ؾ٬ اهلل ع٢ً ّٚٔ ايًٌٝ طٍٛ ٜق٢ً ايٓاؼ ٚبعض ٚايؿن١ ايشٖب َٔ ا٭صض ٤ٌَ َٔ يٞ خري ؾٗشا ٚاسز٠ عذز٠ ٢َٓ

 غؾا ٫ٚ غ٬ فزصٙ ٗ وٌُ ٫ٚ) اؾ١ٓ أٌٖ َٔ ٖٚٛ ايضدٌ ٜبٝت إٔ إُهٔ َٚٔ ٚايتعب ايغٗض إ٫ ي٘ يٝػ ؾٝدضز ؾٝ٘

 (.إغًٌُ َٔ ٭سز
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 َتٛمأ ايبٝت َٔ ىضز ايضدٌ ٖشا ايضدٌ ٖشا اؾ١ٓ أٌٖ َٔ صدٌ اٯٕ عًٝهِ عٝزخٌ ٜكٍٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ

 ْنضب مٔ عٛا٤ يٝغٛا..  قٝاّ ٜق٢ً ايشٟ َٔ أؾنٌ أْٞ ْكٍٛ ٭ٕ راعٝا يٝػ ٖٚشا َع٘ َؾٗٛص٠ ايعال بٔ عُض ٚقق١

 . َٚعافٝ٘ سْٛب٘ سضَت٘ َٔ ٚاحملضّٚ ايًٌٝ قاّ َٔ ٚإٛؾل ايٓاؼ ببعض إجٌ

  ايًٌٝ َٔ ا٭خض ايجًح ايًٌٝ يكٝاّ طضٜك١ أؾنٌ

 عًٝو ُعز..  ؾتػرت ايًٌٝ تكّٛ أْو ٜٚعًُٛا ايٓاؼ ؾٝٓٛض ؽاسب ٚٚدٗو تكّٛ ٫ ست٢ تغرتٜض عاع١ ٚبٓقـ ايؿذض قبٌ

ٕٖ. )ايؿت١ٓ عٔ أبعز ٜهٕٛ إٔ ٫بز اإلْغإ..  ايباب ِِ إ٢ ََٝه ٘ٔ ٔعَٓز ٜأٞنَض ٤ً ِِ اي  ُٓعو ٚقا١ٜ اهلل ٚبٌ بٝٓو ػعٌ إٔ ٚايتك٣ٛ( ٜأِتٜكاٝن

 . ايٓاص رخٍٛ عٔ

 /ايتك٣ٛ

 ٚترتى اهلل ثٛاب تضدٛ اهلل َٔ ْٛص ع٢ً اهلل بٛاع١ تعٌُ إٔ ايضسٌٝ; يّٝٛ ٚا٫عتعزار بايتٓظٌٜ ٚايعٌُ بايكًٌٝ ايضما 

ٕٖ ٜأ٫}). اهلل عكاب ;ؽاف اهلل َٔ خٛف ع٢ً اهلل َعق١ٝ َٝا٤ إ٢ ِٚٔي ٘ٔ ٜأ ١ً ِْٛف ٫ٜ اي ِِ َخ ٢ٗ ِٝ ًٜ ِِ ٫َٜٚ َع ُٖ ُْٕٛ   فؿتِٗ؟ ٖٞ َا( {َِٜشَظ

({َٔ ُٓٛٞا اي٤ٔشٜ ََ ُْٛٞا آ  ( {َٜٖتٝكٕٛ َٜٚنا

  ٚيٞ هلل ؾٗٛ تك٢ َ٪َٔ ؾهٌ:  ٜكٍٛ اإلع٬ّ ؽٝذ

  ايغ٪اٍ ٗ دضأ٠  ٖٓا". ْغأيو ٖشا عٔ يٝػ: قايٛا" 

  ٕا" اهلل خًٌٝ ابٔ اهلل ْيب ابٔ اهلل ْيب ٜٛعـ( : 896/ايهضِٜ ابٔ ايهضِٜ ابٔ ايهضِٜ إْ٘:  صٚا١ٜ ٚٗ)  ايٓاؼ ؾأنضّ: "قاٍ

 ع٢ً قٛت٘ ع٢ً إّاْ٘ ع٢ً ٜعتُز مل. سٝات٘ طٍٛ ٖٚتشٔ َبت٢ً نإ أْ٘ َع ٚاٯخض٠ ايزْٝا ٗ ايؿنا٥ٌ ٖشٙ نٌ سٖقٌ

ٓٚٞ َتِقض٢ِف َٚإ٤٫٢) ٚتعاٍ تباصى اهلل إٍ َقضٚؾا نإ ٚيهٓ٘ ؽباب٘ ٖٔ َع ُٖ َِٝز ٖٔ ٜأِفُب ٜن ٢ٗ ِٝ َٔ َٜٚأٝنٔ إ٢ٜي َٚ ًٌٔ ٖٔ  (اٞيَذا

 ".تغأيْٛٞ؟ ايعضب َعارٕ ؾعٔ: "قاٍ. ْغأيو ٖشا عٔ يٝػ: قايٛا

 ".ؾكٗٛا إسا اإلع٬ّ ٗ خٝاصنِ اؾا١ًٖٝ ٗ ؾدٝاصنِ: " قاٍ. ْعِ: قايٛا 

 بعض.  ْٛص نًٗا اؾا١ًٖٝ ٖشٙ عاصت ؼٍٛ اإلع٬ّ رخٌ ٕٚا اإلع٬ّ عتب١ ع٢ً اؾا١ًٖٝ ثٛب خًع اإلع٬ّ ٜزخٌ إٔ أصار ٕا

 ٜػًب ايٛبع:  ٜكٍٛ ، تػريٖا إٔ ٫ٚبز َش١ََٛ فؿات ؾٝو أْت ي٘ تكٍٛ اهلزا١ٜ ٜضطق٘ ٚتعاٍ تباصى اهلل ٕا  ايٓاؼ

 عٓز ٜغتٕٛ ٫ ٚايٓاؼ.  ٜٛم ايؾض ٜتٛم َٚٔ ُٜع٢ٛ اـري ٜتشض٣ َٚٔ بايتشًِ ٚاؿًِ بايتعًِ ايعًِ إِا ٫ ي٘ أقٍٛ ايتٛبع

 . ٚتعاٍ تباصى اهلل
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  / ؾكٗٛا إسا

 َٓش ٚأًٖ٘ ايباطٌ ع٢ً َغًٛا عٝؿا نإ ؾكز اإلع٬ّ ٚبعز اؾا١ًٖٝ ٗ اـٛاب بٔ عُض ساٍ إٍ اْٛض عاٍ ؾِٗ عٓزٙ نإ

 . ايباب ٝنغض ايٝٗٛر قايت ٚأصماٙ اهلل صم٢ َات ٕٚا َات إٔ إٍ أعًِ إٔ

  ٚايباطٌ اؿل بٌ ب٘ اهلل ؾضم ايشٟ ايؿاصٚم*

  َج٬ اؿٝا٤ ع٢ً اهلل دبًو ; دب٢ً ٖٛ َٚا َهتغب ٖٛ َا ا٭خ٬م*

" تػنب ٫: " ي٘ قاٍ:  أٚع٢ٓٛ ي٘ ٚقاٍ ايٓيب إٍ صدٌ سٖب.  فاسب٘ ٜٗشب اإلع٬ّ: ْكٍٛ إظاز عقيب بٝتو َٔ خضدت

 .ايػنب عضٜع أْ٘ ب٘ ايٓيب ساٍ ٕعضؾ١:  ايعًُا٤ قاٍ.  تػنب ٫ قاٍ أٚفين قاٍ

  ٖزاٜتو بعز ايزٜٔ ؾكٗا٤ َٔ تهٕٛ إٔ ٚتعاٍ تباصى اهلل ؾنٌ َٚٔ

 ايعبار٠ ع٢ً ٚسضف٘ ٚتعاٍ تباصى هلل ايزع٠ٛ ٗ ٚبشٍ بك٠ٛ أؽعض اإلع٬ّ ٗ ٚرخٌ ناؾضا نإ َٔ ٚأص٣ أمسع ؾشٌ

 ٚيٝػ. َغًٌُ ٭بٜٛٔ ٚيز َٔ عهػ ع٢ً  ايق٠٬ ٚيش٠ ع٠ٚ٬ ٜؾعض اإلع٬ّ تعايِٝ بهٌ ٜكّٛ تضاٙ ٚايكٝاّ ا٭ٍٚ ٚايقـ

 . إغًٌُ َٔ ٚدعً٘ افٛؿاٙ اهلل إٔ ٚتعاٍ تباصى اهلل عٓز ؽأْ٘ ي٘ ٖٛ بٌ اإلع٬ّ ٗ ُٚيز َٔ يؾإٔ تٜٟٗٛٓا ٖشا

 اإلع٬ّ ؾٝنض اإلع٬ّ ٗ ؾٝؿعًٗا اؾا١ًٖٝ بعٛاٜز ٜأت ٫ ؾكٝٗا أ٣" ؾكٗٛا إسا اإلع٬ّ ٗ خٝاصنِ اؾا١ًٖٝ ٗ ؾدٝاصنِ" 

  ٚإغًٌُ

 ايغبٌٝ عٛا٤ ٜٗزٜٓا إٔ ٚتعاٍ تباصى اهلل ْغأٍ

 ٜتُٟٝا ٜعٍٛ َٔ ؾنٌ باب -59

عٔ أبٞ ٖضٜض٠، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : "ايغاعٞ ع٢ً ا٭ص١ًَ ٚإغانٌ، ناجملاٖزٜٔ ٗ عبٌٝ اهلل،  –)فشٝض(  98/131

 ٚنايشٟ ٜقّٛ ايٓٗاص ٜٚكّٛ ايًٌٝ".

 

  َا ع٬ق١ ٖشا اؿزٜح بتبٜٛب اإلَاّ ايبداصٟ؟ 

 ؾنٌ َٔ ٜعٍٛ ٜتُٝا ثِ سنض ايغاعٞ ع٢ً ا٭ص١ًَ إغهٌ 

 ٌٖ ن١ًُ ا٭ص١ًَ تًٛل ع٢ً نٌ َٔ َا َات طٚدٗا؟ 
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ٖشا ٖٛ إؾٗٛص .. ٚيهٔ َٔ إُهٔ إٔ تهٕٛ أص١ًَ يٝػ بغبب َٛت ايظٚز ٚيهٔ بغبب ؽز٠ ايؿكض ٚاؿاد١ ٖٚشا ع٢ً تأٌٜٚ  

 تضًَت ،ٚايضدٌ ٜغ٢ُ أصٌَ أ٣ سٖب )ؾين طارٙ( َاي٘  ؾٝغ٢ُ أصٌَ . 

تاّ ٚايغاعٞ ٖٛ ايشٟ ٜشٖب ٚه٤ٞ ٜٚأتٞ َا ٜقًض ساٍ ا٭ص١ًَ ٚأ٫ٚرٖا ٚنشيو ا٭ص١ًَ هلا أٜتاّ ؾٝغع٢ ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭ٜ

ٜغع٢ ع٢ً إغانٌ ٜٚزخٌ ايؿكضا٤ مُٟٓا.٭ٕ إغهٌ َٔ ًّو ْقـ قٛت َٜٛ٘ غ٬ف ايؿكري ايش٣ ٫ ًّو ْقـ قٛت َٜٛ٘ 

 غ٬ف إغهٌ ٭ٕ اهلل دٌ ٚع٬ ؾضم بُٝٓٗا ع٢ً ايضادض ، ٚبعض ايعًُا٤ قاٍ ايؿكري نإغهٌ ٚصر ْٗٛص ايعًُا٤ بإٔ ايؿكري

٢ٌ }ؾكاٍ  ََُغأن َٚاٞي ًٞٝؿٜكَضا٤  َُا ايٖقَزٜقاُت ٔي ْٖ  {.....إ٢

ٌَ }ايضادض ايؿكري أؽز ساد١ َٔ إغهٌ ) ََُغأن َِْت ٔي ١َٝٓ ٜؾٜها َٖا ايٖغٔؿٝ  ( ناْٛا ًّهٕٛ عؿ١ٓٝ َٚع سيو مساِٖ اهلل َغانٌ. {....ٜأ

  ايغاعٞ

إٔ ٜكّٛ عل ايؿكري ٚا٭ص١ًَ ٚبايٓغب١ يإلْؿام عٔ طضٜل اؾُعٝات اـري١ٜ َٔ أعِٛ ا٭َٛص ٚيهٔ ٫بز إٔ ٜكّٛ ُٜؾرتٙ 

ثِ ٜضعاِٖ رْٝا ع٢ً إف٬ح ساهلُا ٜأتُٝٗا بايهغ٠ٛ ٚٗ ساي١ إضض ٜٓؿل يٝهٕٛ ا٭دض ٗ أنٌُ ساي١ إٔ ٜأت٢ بايٓؿك١ نا١ًَ 

 .  ٚرٜٔ

ٚأص٣ إٔ ا٫ستهاى إباؽض بٌ ايغاعٞ ٚا٭ص١ًَ غري َضغٛب ؾٝ٘ ; ؾُٔ إُهٔ عٔ طضٜل طٚدت٘ أٚ اؾُعٝات ٖٚٛ ٜضع٢ ا٭طؿاٍ 

ا٭ٜتاّ َٔ باب عز ايشصٜع١ ٭ٕ ايؾٝٛإ ٫ ٜرتى بابا ٫بٔ آرّ إ٫ ٚٚقـ ي٘ عٓزٙ َُٚٗا بًؼ اإلْغإ َٔ ايتك٣ٛ ٚايٛصع ٖٔ 

ُٜبت٢ً ٭ ُٜؿً ٚ ٕ قًٛب ايعبار بٌ أفبعٌ َٔ أفابع ايضٓٔ ٜكًبٗا نٝـ ٜؾا٤ ٚقق١ بضفٝقا ايعابز َا َٓا ببعٝز إُهٔ إٔ 

 ست٢ َات ع٢ً ايهؿض . 

ْٚغأٍ اهلل عظ ٚدٌ إٔ ٜعٝشْا ع٢ً  َا تضنت ؾت١ٓ بعز٣ أمض ع٢ً ايضداٍ َٔ ايٓغا٤ ""سزٜح قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : 

 ايؿً َا ٚٗض َٓٗا َٚا بٛٔ. 

 ٖٞ َٔ ٫ طٚز هلا عٛا٤ ناْت تظٚدت أّ ٫ ٚقٌٝ ٖٞ اييت ؾاصقٗا طٚدٗا.  : ا٭ص١ًَقاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ -

 ؾُٔ إُهٔ إَضأ٠ يٝغت سات طٚز تغ٢ُ أص١ًَ 

 ْع َغهٌ ٖٚٛ ايش٣ ٫ ًّو ْقـ قٛت َٜٛ٘ ٚأٜنا تكع إغه١ٓ ع٢ً اينعـ  ٚإغانٌ

" ناجملاٖز ؾ٢ عبٌٝ اهلل " ؽب٘ ايغاعٞ باجملاٖز ٖٚٞ ٕٓظي١ اجملاٖز ٗ عبٌٝ اهلل ٚؾ٢ صٚا١ٜ َغًِ  )ناجملاٖزٜٔ ٗ عبٌٝ اهلل(

 تباصى ٚتعاٍ ٢ٖٚ َٓظي١ ع١ُٝٛ .
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ؾكز ٜهٕٛ ايضدٌ يٝػ ي٘ قزص٠ ع٢ً ايقٝاّ أٚ ايكٝاّ ٚبٗشا ايعٌُ ٜبًؼ رصد١ ايقا٥ِ ايكا٥ِ ،  )ٚنايشٟ ٜقّٛ ايٓٗاص ٜٚكّٛ ايًٌٝ(

 يقا٥ِ ايكا٥ِ ؾُٔ عذظ عٔ ايقٝاّ ٚايكٝاّ ؾٗٓاى أعُاٍ أخض٣ تكّٛ َكاّ ايقٝاّ ٚايكٝاّ .نايضدٌ عغٔ خًك٘ ٜزصى رصد١ ا

 بعض ايعًُا٤ تكٍٛ اجملاٖز أع٢ً َضتب١ َٔ ايغاعٞ ع٢ً ا٭ص١ًَ ٚإغهٌ ٚايقا٥ِ ايٓٗاص ٚايكا٥ِ ايًٌٝ ٭ٕ إؾب١ رٕٚ إؾب٘ ب٘. 

ٕٖ}٭ٕ ٖشٙ ا٭عُاٍ ٫ تغا٣ٚ اؾٗار ٗ عبٌٝ اهلل ) َٕ ٔؾٞ  إ٢ ًٛٝ ُٜٜكأت  ١ٜٖٓ ُِ اٜؾ ُٗ ٕٖ ٜي ُِٗ ٔبٜأ َٛاٜي َِ َٜٚأ  ِِ ُٗ ٌَ ٜأْٝؿَغ ٔٓ َٔ ٪ُُِ َٔ اٞي َٔ َ٘ اِؽَتَض٣  ١ً اي

 ٔ٘ ١ً ٢ٌ اي ََٚعَغ٢ }( ٚقاٍ أٜنا ){...َعٔبٝ  ِِ ِْٝض ي٤ٝه َٛ َخ ُٖ َٚ ٦ِّٝا  ُٖٛٞا َؽ ََٚعَغ٢ ٜإٔ َتٞهَض  ِِ ْٙ ي٤ٝه َٛ ٝنِض ُٖ َٚ  ٍُ ُِ اٞئكَتا ِٝٝه ًٜ َٛ َؽٙض ٝنٔتَب َع ُٖ َٚ ٦ِّٝا  ٜإٔ ُتٔشٗبٛٞا َؽ

ُُٕٛ ًٜ ِِ ٫ٜ َتِع َٜٚأُْت  ُِ ًٜ َِٜع  ُ٘ ١ً َٚاي  ِِ  ( {ي٤ٝه

ٜبٝع ؾٝ٘ اإلْغإ ْؿغ٘ هلل تعاٍ ، يشيو إ٪َٔ اجملاٖز تضاٙ َتشؿظٟارَٚا ؾإسا ْٛرٟ يًذٗار "سٞ ع٢ً اؾٗار" تضاٙ ٗ  ؾاؾٗار

ًِ ؾنٌ اؾٗار ٚلز ايقشاب١ مضبٛا أعِٛ َجٌ ٗ سيو َع إٔ ايٓؿػ أٍٚ ايقؿٛف ٫ ٜتٛاْا َع أْ٘ عٝبٝع ْؿغ٘ ٭ْ٘ ٜع

 قبٛب١ ٚيهٔ باعٖٛا هلل تباصى ٚتعاٍ . 

 قز بعتٗا هلل ٚاهلل اؽرت٣ *** َا يٞ ع٣ٛ ْؿػ تعظ ع٢ً ايؾض٣ 

 ٘اؾٗار ي٘ ؽضٚٙ ٚمٛاب 

 بشيو ايٛعع ٚايٛاق١ ; دٗز هاٖز دٗارٟا:  اؾٗار ٖٛ

 يهاؾض إلع٤٬ ن١ًُ اهللقتاٍ َغًِ :   اف٬ٛسا ٖٛ

  دٗار اؿذ١ ٚايبٝإ ٚدٗار ايغٝـ ٚايغٓإ.ٚاهلل تباصى ٚتعاٍ فٓـ اؾٗار فٓؿٌ 

اؿذ١ ٚايبٝإ : ٖٚٛ ايزع٠ٛ هلل تباصى ٚتعاٍ ا٭َض بإعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهض، دٗار ايٓقٝش١ يًُغًِ ; أَا دٗار ايغٝـ 

 ٚايغٓإ يًهؿاص.

  َضاسٌ تؾضٜع اؾٗارأَا  

ِِٖٓاى َضاسٌ ؾٝٗا اعتنعاف َٚع سيو ) َا ؽضعت يرت٢َ ؾكز ناْت ٚامش١  َٜٝه ِٜٔز (أَضِٖ بهـ ا٭ٜزٟ ساٍ ا٫عتنعاف،  ٝنؿ٥ٛٞا ٜأ

ٕا اؽتز عٛرِٖ ؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا أباح هلِ اهلل تباصى ٚتعاٍ ايكتاٍ ٚمل ٜؿضض عًِٝٗ َٚا نإ َغتشب .... إضس١ً ايجايج١ أِْٗ ٫ 

ِِ ٜنآؾ١ٟ٤ِ ؾك٘  )ٜكاتًٕٛ إ٫ َٔ قاتًٗ َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت َُا  ٌَ ٜنآؾ١ٟ٤ ٜن ُُِؾض٢ٔن ًٝٛٞا اٞي ( ثِ بعز إضس١ً ايضابع١ أَضِٖ اهلل تباصى ٚتعاٍ بكتاٍ َٜٚقأت

ُٜٜكإتًٛا ٚيهٔ بعز ايزع٠ٛ ؾُا قاتٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قَٛا إ٫ بعز رعٛتِٗ إٍ اإلع٬ّ "أعًِ  إؾضنٌ ست٢ ٚيٛ مل 
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ؾإٕ مل ٜغًِ نإ ايٓيب ٜػظِٖٚ ٗ راصِٖ ٚيشيو نإ إسا أصعٌ عٚض١ٜ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾهإ ٜكٍٛ : "أْؿش ع٢ً صعًو تغًِ" 

 ست٢ تٓظٍ بغاستِٗ ثِ ارعِٗ إٍ اإلع٬ّ" ٗ غظ٠ٚ خٝرب )ايٝٗٛر(. 

ٖٛب باب )ايزع٠ٛ قبٌ ايكتاٍ( ؾ٬بز َٔ اعتؿضاؽ ايٛعع ٗ ايزع٠ٛ هل ٤٫ٛ ، ؾهإ ايغًـ ن٬َِٗ قًٌٝ يشيو ايبداص٣ ٚغريٖب

 ٚأؾعاهلِ نجري . 

َٔ أعِٛ ايزصٚؼ اييت اعتؿارتٗا إٔ اإلْغإ ٫بز أًْٝظّ طاع١ صب٘ تباصى ٚتعاٍ ًٜٚظّ ايعبٛر١ٜ ٜٚهـ ؽضٙ عٔ ايٓاؼ بهـ 

 يغاْ٘ عٓ٘، ٭ْ٘ يٛ عهت ايش٣ ٫ ٜعًِ يكٌ اـ٬ف. 

ْٖٞؿ}) ٍُ َعٔ  َْٞؿػ٣ ُتَذأر  ٌٗ َّ َتٞأٔتٞ ٝن ِٛ َُُٜٕٛ ًٜ ٞٛ ُٜ  ٫ٜ ِِ ُٖ َٚ ًِٜت  ُٔ َٖا َع َْٞؿػ٣   ٌٗ َٛؾ٢٤ ٝن َُٚت َٗا   ( اؿغاب َجكاٍ ايشص.{ٔغ

ََٜضٙ}) ِّٝضا  ٍَ َسٖص٠ٕ َخ َِٔجٜكا  ٌِ َُ َِٜع  َُٔ ََٜضٙ*  ٜؾ ٍَ َسٖص٠ٕ َؽ٘ضا  َِٔجٜكا  ٌِ َُ َِٜع  ََٔ  ( أسغٔ إٍ ايبؾض ٚبًػِٗ صعاي١ صبِٗ.{َٚ

:"ٜ٪ت٢ بأْعِ أٌٖ ا٭صض ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايٓاص ٜ٪ت٢ ب٘ ؾٝػُػ ٗ ايٓاص هللؾايزْٝا َتاع طا٥ٌ تشنض سزٜح صعٍٛ ا

 غُغ١"

  . ؾاجملاٖز ىضز بٓؿغ٘ َٚاي٘ ؾزا٤ هلشا ايزٜٔ ٚقز تهًُٓا عٓ٘ قبٌ سيو 

 

 ي٘ ٜتُٝا ٜعٍٛ َٔ ؾنٌ باب

عٔ عا٥ؾ١ طٚز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قايت: دا٤تين اَضأ٠ َعٗا ابٓتإ هلا، ؾغأيتين ؾًِ ػز عٓزٟ  –)فشٝض(  132/ 99

إ٫ ُض٠ ٚاسز٠، ؾأعٛٝتٗا، ؾكغُتٗا بٌ ابٓتٝٗا، ثِ قاَت، ؾدضدت، ؾزخٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾشزثت٘، ؾكاٍ: " َٔ ًٜٞ 

 ٔ ي٘ عرتٟا َٔ ايٓاص".َٔ ٖشٙ ايبٓات ؽ٦ٟٝا، ؾأسغٔ إيٝٗٔ، ن

 أ٣ عأيتٗا ساد١  : ؾغأيت٢ٓ

ٜتٛاص٣ َٔ ايكّٛ َٔ ع٤ٛ َا ٚإسا بؾض أسزِٖ با٭ْج٢ ٌٚ ٚدٗ٘ َغٛرا ٖٚٛ نِٛٝ ؾايبعض إسا ُبؾض بايبٓت ٜؾ٦ُظ ، قاٍ تعاٍ )

 (بؾض ب٘ أّغه٘ ع٢ً ٖٕٛ أّ ٜزع٘ ٗ ايرتاب أ٫ عا٤ َا وهُٕٛ 

ُٜضطم ببٓت ٜٚضبٝٗا نُا أَض اهلل عظ ٚدٌ ناْت ي٘ عرتا ٚلا٠ َٔ  بايضغِ َٔ إٔ ايؾضع ٜكٍٛ بإٔ ايبٓات بضن١ ؾ٢ ايبٝت ؾُٔ 

 ايٓاص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1690&idto=1690&bk_no=61&ID=1707#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1690&idto=1690&bk_no=61&ID=1707#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1690&idto=1690&bk_no=61&ID=1707#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1690&idto=1690&bk_no=61&ID=1707#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1690&idto=1690&bk_no=61&ID=1707#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1690&idto=1690&bk_no=61&ID=1707#docu
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ٖٚشا َٔ ؽؿك١ ا٭ّ يشيو نإ يٮّ ث٬ث١ أصباع ايرب ،ٖٚشا ٖٛ بٝت ايٓب٠ٛ نإ ب٘ ُض٠ ٚاسز٠ تقزقت بٗا  ؾكغُتٗا بٌ ابٓتٝٗا

 عا٥ؾ١ .

  ايؾ٧ َٔ ٫ٜٚت٘ أ٣ فاص ٚايٝا عًِٝٗ ) ًّو أَضِٖ ( نا٭ب أٚ ايٛف٢ ٍٚ : َٔ ًٜٞ

 سذابا َٔ ايٓاص ، ٖٚشا َٔ ؾنٌ َٔ عاٍ ٜتُٝا أٚ َغهٝٓا أٚ بٓتا . : عرتا

 

 أبٜٛ٘ َٔ ٜتُٟٝا ٜعٍٛ َٔ ؾنٌ باب

: " أْا ٚناؾٌ ايٝتِٝ ٗ اؾ١ٓ  عٔ أّ ععٝز بٓت َض٠ ائؿٗضٟ، عٔ أبٝٗا، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ –)فشٝض( 133/ 100

 ". نٗاتٌ، أٚ نٗشٙ َٔ ٖشٙ ؽو عؿٝإ ٗ ايٛع٢ٛ أٚ اييت ًٜٞ اإلبٗاّ

 

 ايٛع٢ٛ ٚايغباب١ َٔ أقضب ا٭فابع َٔ بعنُٗا ؾ٢ ايت٬سِ ٚايتكاصب 

 زٜٔ بزًٌٜ .أ٣ ٜهؿٌ ايضدٌ ٜتُٝا بٌ ٚايزٙ ٚأَ٘ ؾتهٕٛ َٔ أؾنٌ ايٓؿك١ ٭ٕ ايٝتِٝ ئ ٜؾعض بايٝتِ ٖٓا يٛدٛر ٚاي

 ايٝتِٝ ايش٣ ٜكّٛ بأَضٙ َٚقاؿ٘ ْٚؿكت٘ ٚصعاٜت٘ رْٝا ٚرٜٔ . ناؾٌ

ريٌٝ ع٢ً إٔ َٔ ٜهؿٌ ٜتُٝا ٜغتشل رخٍٛ اؾ١ٓ ، ؾٝذب إٔ وضل إض٤ ع٢ً ايكٝاّ بأعُاٍ تكضب٘ َٔ اؾ١ٓ  ؾ٢ اؾ١ٓ

 ٚتباعزٙ عٔ ايٓاص .

 

  ايٛيز ي٘ َات َٔ ؾنٌ بـــــاب – 69

عٔ أبٞ ٖضٜض٠ ; إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "٫ ّٛت ٭سٕز َٔ إغًٌُ ث٬ث١ َٔ ايٛيز، ؾتُغ٘  –(فشٝض)106/143

 ايٓاص، إ٫ َتٔش١١ً ايكغِ".

 ايٛيز ٜعِ ايشنض ٚا٭ْجٞ ع٢ً سز عٛا٤ ، إٕ نإ فابضا قتغبا 

ِِ إ٤٫٢ }"ؼ١ً ايكغِ" إكقٛر بٗا قٛي٘ تباصى ٚتعاٍ ) َٚٓٝه ٝ٘اَٚإ٢ٕ  َٖٞكٔن ُّا  َٕ َع٢ًٜ َصٚبٜو َسِت َٖا ٜنا  (ص71طَضِٜ:{َٚاص٢ُر

ؾهٌ ايٓاؼ عريرٕٚ ايٓاص ؾأخرب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ايقضاٙ عٝٓقب ع٢ً ًَ دِٗٓ ؾُٝض ايٓاؼ عًٝ٘ ع٢ً سغب 

 أعُاهلِ ; َِٓٗ ّض نايضٜض ٚنايربم، َِٚٓٗ َٔ وبٛ َض٠ ٜٚهبٛ َض٠ ؾٗشا ٖٛ ؼ١ً ايكغِ . 
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 ٜؾرتٙ إٔ ٜعشب ٗ ٖشٙ إغأي١ ٚيهٔ عُٝض ع٢ً ايقضاٙ سغب عًُ٘ ، ٜٚهٕٛ َٔ ١ًْ ا٭عُاٍ اييت تٝغض ي٘ إضٚص ع٢ً ٫ٚ

 ايقضاٙ ايقرب عٓز ؾكز ايٛيز . 

ٝٚٔ ؾنٌ ايقرب ع٢ً إقٝب١ ٚغريٖا، ؾاؿٝا٠ ٫ تغتكِٝ ٭سز َٚا ٖٞ إ٫ راص قٔ ٚإبت٤٬ات  ٖٓايو آٜات ٚأسارٜح نجري٠ تب

َٛ اٞيَعظ٢ُٜظ اٞيَػٝؿٛصا}) ُٖ َٚ  ٬َُٟ ُٔ َع ِِ ٜأِسَغ ٜٗٝه ِِ ٜأ َٛٝن ًٝ َِٝب َٝا٠ٜ ٔي َٚاٞيَش َِٛت  َُ ًَٜل اٞي  ( ص2طإًو:{ي٤ٔشٟ َخ

 :  أْٛاع ايقرب☜

 ايقرب ع٢ً ايٛاع١  

 ايقرب ع٢ً إعق١ٝ  

 ايقرب ع٢ً ايب٤٬  

ٛؾل يًُزا١َٚ ع٢ً ايٛاع١ ٜٚٛؾل ٗ سيو، َٔ بعض ايٓاؼ ٜتعذب َٔ سيو ٭ْ٘ يٝػ نٌ أسز ٜ {ايقرب ع٢ً ايٛاع١}أع٬ٖا 

 إُهٔ ٜقرب ع٢ً َقا٥ب ايزْٝا ٜٚقرب ع٢ً ايب٤٬ٚاحملٔ ٫ٚ ٜغتٛٝع إٔ ٜقرب ع٢ً ايٛاع١ . 

ًُٜذُٗا  {ايقرب عٔ إعق١ٝ}ٚنشيو  ؾٝ٘ َٔ قٛا١َ ايٓؿػ ايٓا١ٖٝ ٭ٕ اإلْغإ ٜتشز٣ ْؿغ٘ اييت بٌ دٓبٝ٘ ؾٝشذُٗا ٚ

 ر َا أْظٍ اهلل تباصى ٚتعاٍ .بًذاّ ايؾضع ؾٝكـ ٗ سزٚ

ٖٛب اإلَاّ باب ؾنٌ َٔ َات ي٘ ايٛيز : ) ؾنً٘ إٔ ايقرب ع٢ً ايب٤٬( ؾٝ٘ َٔ ؾكز ايٛيز أٚ إضض أٚ ايتعشٜب أٚايتؾضٜز يشيو ب

 . ٜٓذٛ َٔ ع٢ً ايقضاٙ ٜٚهٕٛ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ٫ٚ ٜزخٌ ايٓاص

 107ٚيشيو ٜؿغض ٖشا إع٢ٓ اؿزٜح ايشٟ بعزٙ صقِ 

 

عٔ أبٞ ٖضٜض٠، إٔ اَضأ٠ أتت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بقيٓب ؾكايت: ارع اهلل ي٘، ؾكز رؾٓت ث٬ث١، ؾكاٍ:  -)فشٝض(107/144

 "استٛضٔت عٛاص٢ ؽزٜز َٔ ايٓاص"

; ٜهٕٛ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ  وتٛض عٛاص ؽزٜز َٔ ايٓاصيشيو ناْت ايعاقب١ أْ٘  ؾكز ايٛيزاْٛض إٍ ق٠ٛ فربٖا ؾُٔ أؽز ايب٤٬ 

ََْزص َٔ ٜقرب ع٢ً ايب٤٬ ،ٚايتجبٝت َٔ اهلل ٚسزٙ ٚايعبز ٜأخش  َُْض ٜنغب٘ ٜٚقٌ ٚ ٚبٝٓ٘ ٚبٌ ايٓاص سذاب يٛ فرب . يشيو ايقرب 

ٗ  " إِا ايقرب عٓز ايقز١َ ا٭ٍٚ" .با٭عباب يٝجبت٘ اهلل عٓز إقٝب١ يشيو قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٗ اؿزٜح 

ضأ٠ اييت َض عًٝٗا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚعًِ ٖٚٞ تبهٞ ع٢ً قرب ; قاٍ هلا ٜا أ١َ اهلل اتل اهلل ٚافرب٣ ؾكايت إيٝو عين إ
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إْو مل تقب َقٝبيت ٚمل تهٔ تعضف أْ٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ; تضنٗا ٚاْقضف ٭ْ٘ ٜعًِ أْٗا ٗ َقٝب١ ؾًُا 

ٚعًِ سٖبت إٍ بٝت٘ ؾأخربٖا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إِا ايقرب عٓز ايقز١َ عًُت أْ٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ا٭ٍٚ. 

 يشيو أْت أٌٖ ْؿغو إٍ سيو تبت٢ً تقرب نٝـ ٜأت٢ ايقرب ؟؟ 

٫بز إٔ ْأخش با٭عباب َٔ قضا٠٤ ايكضإٓ نجض٠ قضا٠٤ ققك ا٭ْبٝا٤ ٚنٝـ فربٚا ٚأٚسٚا ٚفرب ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ٚايغابكٌ ٖٚشا ايظَإ ٫ ىًٛ َٔ ايقابضٜٔ.  ٚأفشاب٘

 ؾإسا فرب إض٤ بؿكز أسب ؽ٧ إيٝ٘ نإ دظا٩ٙ اؾ١ٓ 

 ؼ/ ٌٖ سٖبت ٖشٙ إضأ٠ يتؾتهٞ أّ يتشهٞ سهاٜتٗا؟

ٚإٔ ٜزعٛ هلا ايضدٌ ايقاحل ؾتُٛع إٔ  ٖٓاى ؾضم بٌ اؿها١ٜ ع٢ً عبٌٝ ايتؾهٞ ع٢ً اهلل ٚاؿها١ٜ ع٢ً عبٌٝ ايضما 

١َُٔ َصٚبٜو ٜؾَشٚزخ} عظ ٚدٌ يزعا٥٘. ؾايؾها١ٜ إٕ ناْت عٔ طضٜل اؿها١ٜ َٔ باب )ٜغتذٝب اهلل ِٓٔع َٖا ٔب  (.ص11طاينش٢:{َٜٚأ

 ؾٌٗ ؾكز ايٛيز ٚايؿكض أٚ إضض ْع١ُ ؟

ْعِ ْع١ُ ٭ٌٖ اإلّإ ؾِٗ ٜعًُٕٛ إٔ َا مل ٜهٔ ى٦ٛ٘ مل ٜهٔ يٝقٝب٘ ٚإٔ اهلل خًل ٚقزص ٚنتب َكارٜض اـ٥٬ل قبٌ إٔ  

 ىًل ايغُٛات ٚا٭صض غُغٌ أيـ ع١ٓ. 

ِ بٌ أْا ٜا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٕا صدع َٔ دٓاط٠ ٚٚدز عا٥ؾ١ تؾهٛ ؾكايت ٚصأعاٖؿضٖر ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًنُا ؾعٌ 

 ٖشا َٔ باب اؿها١ٜ ٚيٝػ َٔ باب ايؾها١ٜ ٚايتغد٘ ٚايتربّ َٔ قزص اهلل تباصى ٚتعاٍ.  عا٥ؾ١  ٚصأعاٙ .

 أ٣ يكز استُٝت عُٞ عِٛٝ َٔ ايٓاص ٜكٝهٞ سضٖا ٜٚ٪َٓو َٔ رخٛهلا.    )ؾكاٍ: "استٛضٔت عٛاص٢ ؽزٜز َٔ ايٓاص"(

ايًِٗ إْو ت قزَ٘ ٗ ْؿػ ايّٝٛ ؾكز ابٔ ي٘  ٚبعض َاي٘ ٗ ْؿػ ايتٛقٝت "ققك ايقابضٜٔ نجري٠ نعض٠ٚ بٔ ايظبري ٕا قٛع

 " ن٬ّ ٗ َٓتٗٞ ايك٠ٛ.قز أعٛٝت ؾأخشت ؾُا أبكٝت خري ٖا أخشت

قق١ إضأ٠ اييت تعٝؿ ٗ ايقشضا٤ وهٞ ا٭فُعٞ ققتٗا : ٜكٍٛ مًًٓا ايٛضٜل ٗ ايقشضا٤  ؾٛدزْا خ١ُٝ ٚنإ بٓا عٛؿ 

اسب اـ١ُٝ ؾإسا بٗا إَضأ٠ عذٛط ٗ ايغٔ، قايت َٔ أْتِ،قايٛا: مًًٓا ايٛضٜل ، قايت : اْتٛضٚا خاصز ٚدٛع ؾٌٛ ٜٓار٣ ع٢ً ف

اـ١ُٝ ، ٜكٛيٕٛ بٌ اؿٌ ٚاٯخض تأتٞ إضأ٠ ؾتهؾـ اـ١ُٝ ٚتنعٗا تٓٛض نأْٗا تضاقب ؽ٧ ٜأتٞ، ٜكٍٛ ؾبُٝٓا مٔ ع٢ً سيو 

ري ابين ٚأَا ايضانب ؾًٝػ بابين ايًِٗ إْٞ أعأيو بضن١ ٖشا ايضانب ؾذا٤ ؾذا٤ صانب ؾدضز ٖشٙ ايعذٛط يتكٍٛ أَا ايبعري ؾبع
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ؽاب ٚقاٍ هلا أسغٔ اهلل عظا٤ى ٗ ٚيزنكايت: َٚا سيو ، قاٍ: ٖٚٛ ٜغك٢ اإلبٌ ادتُعت عًٝ٘ ؾكتًت٘ ؾكايت: افًض ساٍ 

 اينٝؿإ. 

ٗا ٚقزَٗا يٓا ، ٚا٭فُع٢ ٜكٍٛ ٚمٔ ا٭فُعٞ ٜكٍٛ مٔ ْتعذب َٔ ساهلا، ؾأعٛت٘ عٓاق١ ؾشعٗا ٚعًدٗا ٚقٛعٗا ٚطبد

ٗ طٍٖٛ َٔ ساٍ ٖشٙ إضأ٠ ; َا يُٛت خزا ٫ٚ ؽكت دٝبا ٫ٚ صؾعت فٛتا; قاٍ ثِ خضدت عًٝٓا ؾكايت: ٌٖ َعهِ َٔ نتاب اهلل 

َٗ*ََٚبٚؾض٢ ايٖقأبض٢َٜٔا اتغ٢ً ب٘ ٗ َقٝبيت ؾكاٍ ا٭فُعٞ ْعِ: قاٍ اهلل )...   ُِٗ َٔ إ٢َسا ٜأَفاَبِت ٘ٔ اي٤ٔشٜ ِٝ ْٖـا إ٢ٜي َٚإ٢  ٔ٘ ١ً ْٖا ٔي ٔقَٝب٠١ ٜقاٝيٛٞا إ٢

َِٗتُزٕٚ* َصأدعٕٛ ُُ ُِ اٞي ُٖ َٚٝأٜٚيـ٦ٜٔو   ٠١َُ ََٚصِس  ِِ ٢ٗ َٚٔ ٖصٚب َٛاْت  ًٜ ِِ َف ٢ٗ ِٝ ًٜ ( ؾكايت : ايًِٗ إْٞ قز ؾعًت َا أَضتين ب٘ ) أ٣ ايقرب {ٝأٜٚيـ٦ٜٔو َع

ايقرب ٖٛ سبػ ايٓؿػ عٔ ٚعزتين ب٘ ، ٚا٭فُعٞ ٜتعذب َٔ ق٠ٛ فربٖا  "( ، قايت : إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ صادعٕٛ ؾألظ يٞ َا 

ُٜنب٘ ايًغإ بنٛاب٘ ايؾضع. إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ صادعٕٛ.  اؾظع ٚايًغإ عٔ ايتؾه٢ ٚاؾٛاصح َٔ ايغد٘ "  ؾإٕ َدَظَع ايكًب 

ٞٚ ؾا٭فٌ إٔ ٫ ٜتغد٘ بايًغإ. ٖٓاى تغد٘ بايكًب ٖٚٛ اإلْهاص ؾٝ تٛاٖض اإلْغإ أَاّ ايٓاؼ أْ٘ فابض ٖٚٛ ٚاؾظع أَض دبً

 ٗ راخً٘ َتغد٘ ْعٛس باهلل َٔ سيو ؾٗشا ْؿام. 

: "إٕ ايعٌ يتزَع ٚإٕ ايكًب يٝشظٕ ٚإْا يؿضاقو ٜا ؾٓذز دظع ايٓؿػ ٕا َات إبضاِٖٝ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سظٕ يشيو ٚقاٍ

ٜنشو ٜٚبتغِ ؾٓٛض ي٘ ايٓاؼ ٗ تعذب ; ٜضٜز إٔ ٜٛٗض ايضما ٚيشيو ٕا بعض ايغًـ ٕا َات ابٓ٘ ٚقـ  إبضاِٖٝ حملظْٕٚٛ"

 بكنا٤ اهلل عظ ٚدٌ ؾٗٛ ؾِٗ إٔ ايبها٤ َٔ ايتغد٘ . ايعًُا٤ قايٛا : ٌٖ ساي٘ أنٌُ أّ ساٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أنٌُ؟؟

ساٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٜنٌُ ٚبه٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ; ؾايبها٤ ٫ بأؼ ب٘ َا مل ٜهٔ بتغد٘ ع٢ً أقزاص  ب٬ َٓاطع 

 اهلل عظ ٚدٌ . 

إٕ أَض إ٪َٔ نً٘ ي٘ خري ، يشيو لز إ٪َٔ َغتبؾضا بكنا٤ اهلل عظ ٚدٌ ، ؾبعض ا٭ؽٝا٤ تهٕٛ ْع١ُ ْٚك١ُ ؾ٢ ْؿػ ايٛقت ، 

 ١ ، ْع١ُ ٕٔ ٜقرب ٚوتغب ٜٚؾهض ،نإضض ؾٗٛ ْع١ُ ْٚكُ

ست٢ ايؾٛن١ ٜؾتانٗا إسا فرب ٚاستغب ي٘ ا٭دض ؾ٢ سيو ، ٚيهٔ ايبعض " إسا أسب اهلل عبزا ٜقب َٓ٘ "،  ؾايٓقٛل نجري٠ َٓٗا

 ٜتغد٘ ٜٚتعذٌ إٛت ٭ْ٘ ٫ ٜتشٌُ إضض أٚ ا٭س٣ ٚايؾز٠ .

ؾكاٍ: "استٛضٔت عٛاص٢ ؽزٜز َٔ ايٓاص

"

 ٖٔ ٜزخٌ اؾ١ٓ رخٍٛ أٍٚ ٖٚشا نً٘ َضتب٘ بايقرب .َعٓاٙ أْٗا تهٕٛ .
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عٔ أبٞ ٖضٜض٠ : دا٤ت اَضأ٠ إٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكايت : ٜا صعٍٛ اهلل ! إْا ٫ ْكزص عًٝو  –)فشٝض( 148/ 110

سزثٗٔ: " َا َٓهٔ اَضأ٠ ّٛت ٗ فًغو، ؾٛاعزْا َٜٟٛا ْأٔتو ؾٝ٘، ؾكاٍ " َٛعزنٔ بٝت ؾ٬ٕ". ؾذا٤ٖٔ يشيو ايٛعز، ٚنإ ؾُٝا 

هلا ث٬ث١ َٔ ايٛيز، ؾتشتغبِٗ، إ٫ رخًت اؾ١ٓ "، ؾكايت اَضأ٠ : أٚ اثٓإ؟ قاٍ: " أٚ اثٓإ". نإ عٌٗٝ

 

ٜتؾزر ٗ اؿزٜح 

 ٚوؿٜ، ٚمل ٜهٔ أسز ٜكزص إٔ ٜهتب عٓزٙ.

عًِ َٔ فايغو ْٛضا ٭ٕ ساٍ إضأ٠ ىتًـ عٔ ٖشا اؿزٜح ؾٝ٘ اَضأ٠ قايت يًٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ْغتٛٝع إٔ ْأت٢ يٓت

 ساٍ ايضدٌ ؾُؾاغًٗا ؾ٢ بٝتٗا نجري٠ .

ؾٗٛ ؾعٌ نبري٠ إٕ ؽا٤ اهلل عشبٗا ٚإٕ ؽا٤ غؿض ي٘ ؾٗٛ ؼت إؾ١٦ٝ ، ؾًٛ " ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ ِاّ " قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ٫ ٜهٕٛ َع أٍٚ ايزاخًٌ . عشب ٭ْ٘ َغتشل يًعشاب ٜعشب بكزص سْب٘ ثِ ىضز ٜٚزخٌ اؾ١ٓ ٚيهٔ

ؾٗشٙ إضأ٠ دا٤ت تغأٍ ٚتضٜز إٔ وزثِٗ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٖٚشٙ ع١ٓ ما٥ع١ ٢ٖٚ ؽقٝك رصٚؼ يًٓغا٤ يتعًُِٝٗ 

ايؿضٚض ايع١ٝٓٝ َٚعضؾ١ اؿكٛم ٚا٭سهاّ اـاف١ بٗٔ إ٫ ؾ٢ أَانٔ ْارص٠ إ٫ ؾ٢ بعض ا٭َانٔ ، ٚا٭ؾنٌ تزصٜػ ايٓغا٤ 

 يهٔ تزصٜػ ايؾٝذ ٜهٕٛ أق٣ٛ ٖٚشا يٝػ طعٓا ؾ٢ ايٓغا٤ ٚيهٔ قز ٜؿٛتٗٔ بعض ا٭ؽٝا٤ .يًٓغا٤ ٚ

ٖٚشا َٔ ع١ٓ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭ْ٘ دا٤ ٚٚعٜ ايٓغا٤ ٚسزثٗٔ ، ؾهإ ٖا سزثٗٔ ب٘  يًٓغا٤ رصٚؼ ؽقٝك ؾٝذٛط

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖشا اؿزٜح 

ًٖعا ٚؾظعا َٔ ايضدٌ ؾايضدٌ قز ٜنب٘ ْؿغ٘ ٚيهٔ ٫ تٓظع َٓ٘ ايض١ٓ ، ؾايض١ٓ ٫ ٚإٕ نإ اـٛاب ٖٓا يًُضأ٠ ٭ْٗا أنجض 

تٓظع إ٫ َٔ ؽك٢ ، يهٔ َقٝب١ ا٭ّ تهٕٛ أعِٛ ؾا٭ّ باإلؽؿام ٚا٭ب باإلْؿام ، ؾا٭ّ هلا ث٬ث١ أصباع ايرب ٕا تكّٛ ب٘ غ٬ف 

 ص ، ٚايعرب٠ بايهجري ايػايب ٫ بايكًٌٝ ايٓارص ،ا٭ب ، َٚٔ إُهٔ إٔ هظع ايضدٌ أنجض َٔ إضأ٠ ٚيهٔ ٖشا ْار

ٚقق١ أّ عًِٝ طٚد١ أب٢ طًش١ ٕا َات ابٓٗا ٚنإ طؿٌ صمٝع ، ٚقز عاؾض طٚدٗا ؾ٢ صس١ً يًتذاص٠ ٚقايت ٫ ؽربٚٙ ست٢ أخربٙ 

بٛضٜك١ ٫ وغٓٗا أْا ، ؾًُا عار أبٛ طًش١ َٔ صسًت٘ فٓعت ي٘ طعاَا ٚتظٜٓت ي٘ ؾًُا أنٌ ٚاعتكض تهًُت َع٘ عٔ ؾكز ٚيزٙ 

ايضداٍ ٜٚبٌ َز٣ فرب ٖشٙ إضأ٠ احملتغب١ إ٪١َٓ ايقابض٠ ، قايت ) يٛ إٔ عٓزى عاص١ٜ أعٛاٖا يو بعض درياْو ٚطًبٖٛا 

َٓو أنٓت تضؾض ؟( قاٍ ) ٫ ، ٖشا سل ( قايت ) ؾاستغب ٚيزى عٓز اهلل ( قاٍ ) أتضنت٢ٓٝ ست٢ تًٛدت به٢ ثِ ؽرب٢ٜٓ ،ؾٛاهلل 

إٍ صعٍٛ اهلل ( ؾًُا صؾع أَضٖا إٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ" باصى اهلل يهُا ؾ٢ غابض يًٝتهُا " ؾٛيزت سنضا ٭صؾعٔ أَضى 
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، ٚٚيز ٖشا ايٛيز عؾض٠ َٔ ايشنٛص نًِٗ وؿٜ نتاب اهلل عظ ٚدٌ بغبب رع٠ٛ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚفرب ٖشٙ إضأ٠ ، 

 قع ؾ٢ ْؿػ ايضدٌ .ؾاـٛاب يًُضأ٠ ؾ٢ ٖشا ايباب ٜهٕٛ أٚ

 قتغب١ فابض٠ ْكٍٛ ٖشٙ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ؟ؾٌٗ إسا نإ ٖٓاى َضأ٠  "إ٫ رخًت اؾ١ٓ "

 سغٝبٗا ٭ْٓا ٍ مهِ ٭سز باؾ١ٓ أٚ ايٓاص ٚيهٔ ْهٌ أَضٙ إٍ اهلل عظ ٚدٌ. ْكٍٛ مغبٗا ٚاهلل

َع٢ٓ عٛا٤ إثٓإ أٚ ث٬ث١ ٜهٕٛ عبب ؾ٢ رخٍٛ اؾ١ٓ إٕ فرب ، ٖٚٓاى أسارٜح نجري٠  " " ؾكايت اَضأ٠ : أٚ اثٓإ؟ قاٍ: " أٚ اثٓإ

 ؾ٢ ٖشا إع٢ٓ .

  أًٖ٘ ٗ صاع ايضدٌ باب

عٔ أبٞ عًُٝإ; َايو بٔ اؿٜٛضخ قاٍ: أتٝٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚمٔ ؽبب١ َتكاصبٕٛ، ؾأقُٓا عٓزٙ  -(فشٝض)156/213

ؾكاٍ: "اصدعٛا إٍ أًٖٝهِ  -ٚنإ صؾٝكٟا صسُٟٝا –عؾضٜٔ ي١ًٝ، ؾٛٔ أْا اؽتٗٝٓا أًٖٝٓا، ٚعأيٓا عٔ َٔ تضنٓا ٗ أًٖٝٓا؟ ؾأخربْاٙ 

 ٞ أفًٞ، ؾإسا سنضت ايق٠٬، ؾًٝ٪سٕ يهِ أسزنِ، ٚيٝ٪َهِ أنربنِ".ؾعًُِٖٛ َٚضِٖٚ، ٚفًٛا نُا صأٜتُْٛ

ٝٚٔ اإلَاّ ايبداصٟ صٓ٘ اهلل َغ٦ٛي١ٝ اؿانِ ٚايضاع٢ ٚصب ا٭عض٠ َٚغ٦ٛي١ٝ نٌ صاع ع٢ً صعٝت٘ ، ٜؾَقَزَص سزٜح  ُٜب ٖشا ايباب 

 صم٢ اهلل عٓ٘.  َايو بٔ اؿٜٛضخ

، ؽبب١ / ْع ؽاب َٚعٓاٙ أ٣ َتكاصبٕٛ ٗ ٜباٜعٛٙ ع٢ً اإلع٬ّ أتٛٙ اصبٕٛ(:)أتٝٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚمٔ ؽبب١ َتك

 ايغٔ 

 ًٚٛا َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜتعًُٛا أَٛص رِٜٓٗ عؾضٜٔ ي١ًٝ بعز إع٬َِٗ ، )ؾأقُٓا عٓزٙ عؾضٜٔ ي١ًٝ( 

ّْا اؽتٗٝٓا أًٖٝٓا،()  ٗ صٚا١ٜ أخض٣( ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚنشيو ايكا٥ز ٫بز إٔ ٜٓٛض ٗ  -أٚ قز اؽتكٓا إٍ أًٖٝٓا)ؾٛٔ أ

 ساٍ أَت٘، ٜٚضاقب أسٛاهلِ. 

ٚعٓزْا قق١ عًُٝإ عًٝ٘ ايغ٬ّ سنضٖا اهلل تباصى ٚتعاٍ ٗ ايكضإٓ ٕا نإ ٜتؿكز ايٛري نٌ ّٜٛ ؾايكا٥ز ايٓادض ٖٛ ايش٣ 

ِّ }أسٛاهلِ ٚىتً٘ بِٗ ٜٚضاعٞ أسٛاهلِ ٗ نٌ ٚقت ٚسٌ )ٜتؿكز صعٝت٘ ٜٚٓٛض ٗ  َُٖز ٜأ ُِٗز َٞ ٫ٜ ٜأَص٣ اٞي َُا ٔي َِٝضٜؾٜكاٜي ٤ٛ ََٚتٜؿك٤َزاي

َٔ اٞيَػا٥ٔٔبٌ َٔ  َٕ ( ٚا٭ري١ ٗ ايغ١ٓ نجري٠ َٓٗا )صدٌ سٖب يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ ٜا صعٍٛ اهلل إٕ اؾٗار ص20طايٌُٓ:{ٜنا
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ٓٞ ٚإٕ طٚدت٢ سٖبت يتشر ؾأت٢ باؾٗار ٚتضى طٚدت٘ يتشر ; ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٓع٘ َٔ اؾٗار قاٍ:  قز نتب٘ اهلل عً

 اسٖب ؾشر َع طٚدتو( يعِٛٝ ايكن١ٝ إٔ إضأ٠ اييت ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض إٔ ٫ تغاؾض عؿضا إ٫ َع سٟ قضّ . 

ايعًُا٤ قايٛا إٔ ٖشا اهلزر يٝػ نغا٥ض  –كز نٌ ّٜٛ ساٍ ًٖهت٘ ؾايضاعٞ ٫بز إٔ ٜٓٛض ٗ ساد١ َٔ ٜضعٞ،ؾغًُٝإ نإ ٜتؿ

اهلزاٖز، ٚيهٓ٘ نإ وٌُ فؿات َع١ٓٝ ٖٚٞ أْ٘ نإ ٜض٣ إا٤ َٔ ؼت ا٭صض  ٚىرب عًُٝإ عًٝ٘ ايغ٬ّ بٛدٛر إا٤ ؾ٢ ٖشا 

 إهإ ؾٝشؿضٕٚ ٜٚغتؿٝزٕٚ َٔ ٖشا إا٤ ؾهإ ٖٝظا ٚيشيو ٕا غاب عٔ ًٖهت٘ اؾتكزٙ.

 أَٟا; َاسا تضنتِ؟ -)ؾغأيٓا عٔ َٔ تضنٓا ٗ أًٖٝٓا(  تضنتِ أطٚادٟا

١َُٟ }ؾأخربْاٙ. )ٚنإ صؾٝكٟا صسُٟٝا( ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚيشيو طناٙ صب٘ بإ٪ٌَٓ ص٩ٚف صسِٝ )  َٓاٜى إ٤٫٢ َصِس ًٞ ََا ٜأِصَع َٚ

ٌُٔ ًَٞعاٜي  (ص107طا٭ْبٝا٤:{يِّ

عا٥ؾ١ صم٢ اهلل عٓٗا ي١ًٝ تتشغػ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٛدزت٘ عادزٟا ٜبهٞ  ٕا قاَت};  اؿزٜح إؾٗٛص عٓز َغًِ 

 ٖشا َٔ باب صٓت٘ ٚؽؿكت٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ.  {ٜٚكٍٛ: ٜا صب أَيت ، ٜا صب أَيت ، ٜا صب أَيت

ٕٛ إٍ َٔ ٜعٛهلِ َع أِْٗ ٜهٕٛ ي٘ طٚد١ أٚ أب أٚ أّ أٚ صع١ٝ أٚ سٚص١ٜ وتاد )ؾكاٍ: "اصدعٛا إٍ أًٖٝهِ ؾعًُِٖٛ َٚضِٖٚ(

ّهجٕٛ َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜتعًُٕٛ أَٛص رِٜٓٗ َٚع سيو أَضِٖ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اصدعٛا إٍ أًٖٝهِ 

ِِ}ؾعًُِٖٛ َا تعًُتُٛٙ َٔ رٜٓهِ، َٚضِٖٚ نُا قاٍ اهلل عظ ٚدٌ : ) ًٔٝٝه ِٖ َٜٚأ  ِِ ُٓٛا ٝقٛا ٜأْٝؿَغٝه ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ ٖٓاُؼ  َٜاٜأ َٖا اي َٚٝقُٛر َْاّصا 

َُِعُضٚٔف( قاٍ ع٢ً صم٢ اهلل عٓ٘)أٟ أربِٖٛ ٚعًُِٖٛ( ٖٚشا َٔ باب إعاؽض٠ بإعضٚف )ص6طايتشضِٜ:{....َٚاٞئشَذاَص٠ٝ  ٖٔ ٔباٞي ُٖ ( ََٚعأؽُضٚ

ِٖ أْا١ْٝ ٜضٜز إٔ ٜٓذٛ ؾُٔ ١ًْ إعاؽض٠ إٔ ايضدٌ ٜ٪رب طٚدت٘ ٜٚعًُٗا أَٛص رٜٓٗا ٫ٚ ٜكقض َعٗا; ؾٗٓاى بعض ايٓاؼ عٓز

 .ٚيهٔ أْت صاع َٚغ٦ٍٛ عٔ ٖشٙ ايضع١ٝبٓؿغ٘ 

إسٕ ايضاعٞ َغ٦ٍٛ عٔ صعٝت٘ ٚا٭ب أٚ ايظٚز صاع َٚغ٦ٍٛ ٗ بٝت٘ نُا إٔ ايظٚد١ صاع١ٝ ٗ بٝت طٚدٗا َٚغ٦ٛي١ عٔ صعٝتٗا 

َٗا اي٤}ٚيهٔ وشص اإلْغإ إٔ تهٕٛ طٚدت٘ أٚ أبٓا٥٘ عببٟا ٗ رخٛي٘ ايٓاص  ) ٜٗ ِِ َٜاٜأ ٚ٘ا ي٤ٝه ِِ َعُز ٫ِٜٚٔرٝن َٜٚأ  ِِ َٚأدٝه ِٔ ٜأِط َٔ  ٖٕ ُٓٛا إ٢ ََ َٔ آ ٔشٜ

َ٘ ٜغٝؿْٛص ٖصٔسِٝ ٤ً ٕٖ اي ََٚتِػٔؿُضٚا ٜؾإ٢ ََٚتِقٜؿُشٛا  َٚإ٢ٕ َتِعٝؿٛا   ِِ ُٖ ِٛ َسَضِفَت }()ص14طايتػابٔ:{ٜؾاِسَشُصٚ َٜٚي ٖٓاؼ٢  ََا ٜأٞنَجُض اي َٚ

ٌٔٓ َٔ ٪ُُِ  ( . ص103طٜٛعـ:{ٔب

ٖشا أَض َٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ْكتؿ٢ أثضٙ ٗ فؿ١ ايق٠٬  )ٚفًٛا نُا صأٜتُْٛٞ أفًٞ،(هلل عًٝ٘ ٚعًِ ثِ قاٍ ف٢ً ا

 يًؾٝذ ا٭يباْٞ ص١ٓ اهلل عًٝ٘.  {نتاب فؿ١ ف٠٬ ايٓيب}
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ؾٝٗا سح ع٢ً اٯسإ ٚف٠٬ اؾُاع١ ٚتكزِٜ ا٭نرب يإلَا١َ. ٖٓاى  )ؾإسا سنضت ايق٠٬، ؾًٝ٪سٕ يهِ أسزنِ، ٚيٝ٪َهِ أنربنِ(

َّ ) :عٔ أبٞ َغعٛر ا٭ْقاصٟ صمٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ}ْك آخض ٜ٪ّ ايكّٛ أقضأِٖ يهتاب اهلل  ِٛ ّٗ اٞيٜك ٪َُٜ

َٛا٤ّ ُْٛا ٔؾٞ اٞئكَضا٠ٔ٤َ َع ِٕ ٜنا ٘ٔ، ٜؾإ٢ ٤ً ِِ ٔئهَتأب اي ُٖ ٢ِٗذَض٠ٔ  ٜأٞقَض٩ُ ُْٛا ٔؾٞ اٞي ِٕ ٜنا ِٖٔذَض٠ٟ، ٜؾإ٢  ِِ ُٗ َُ َٛا٤ّ ٜؾٜأٞقَز ١ٖٔٓ َع ُْٛا ٔؾٞ ايٗغ ِٕ ٜنا ١ٖٔٓ، ٜؾإ٢ ِِ ٔبايٗغ ُٗ ُُ ًٜ ٜؾٜأِع

َٜٚيا   ،ٔ٘ ْٔ ٜٛا ًٞ ٌَ ٔؾٞ ُع ٌُ ايٖضُد ٖٔ ايٖضُد َٖ ٪َُٜ َٜٚيا  ٓ٘ا ،  ِِ ٔع ُٖ ُّا ٚٗ صٚا١ٜ ٜؾٜأٞنَبُض ًٞ ِِ ٔع ُٗ َُ َٛا٤ّ ٜؾٜأٞقَز ٘ٔ َٜٞكُعِزَع ْٔ ٘ٔ إ٢ي٤ا ٔبإ٢ِس ََٔت ٘ٔ َع٢ًٜ َتٞهض٢ ِٝٔت   {ٔؾٞ َب

 ؼ/ ٕاسا قاٍ )ٚيٝ٪َهِ أنربنِ( ؟ 

٭ِْٗ ْٝعا أعًُٛا ٗ ٚقت ٚاسز ٚدًغٛا َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عؾضٜٔ َٜٛا ؾهًِٗ عٛا٤ ،ٚ ايربن١ َع ا٭نابض أ٣ 

ُٜشرتّ ٗ ٚع٘ ايٓاؼ ٖٚشا نبري ايغٔ أٚ نبري ايعًِ ي٘ ؽأْ٘ ؾُٔ إد٬ٍ اهلل ٚتعُٛٝ٘ إد ُٜذٌ ٚ ٬ٍ ؽٝب١ إغًِ ،ؾ٬بز إٔ 

 {يٝػ َٓا َٔ مل ٜٛقض نبريْا ٫ٚ ٜضسِ فػريْا ٫ٚ ٜعضف يعإٓا سك٘}َٔ ٖز٣ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ؼ/ ٌٖ اإلَا١َ أؾنٌ أّ إ٪سٕ؟

َٓاٚض٠ ط١ًٜٛ بٌ ايعًُا٤ٚاْؿقٌ نجري َٔ أٌٖ ايعًِ إٍ إٔ اإلَا١َ أؾنٌ َٔ اٯسإ ٚايبعض قاٍ إٕ اٯسإ أؾنٌ َٔ اإلَا١َ  

 ؾكًٓا 

 مل ٜٗتِ ايٓيب ب٘؟، ٕاسا مل ٜ٪سٕ ٚقز أسٕ اـًؿا٤ ا٭صبع١ ؟ٕاسا 

 ١َ ؾهإ ٖٛ اإلَاّ ا٭عِٛ ٚنإ صر ايعًُا٤ إٔ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ َؾػ٫ٛ بكناٜا ا٭ 

 ٚايضادض ٚاهلل أعًِ إٔ اإلَا١َ أؾنٌ َٔ د١ٗ ٚاٯسإ أؾنٌ َٔ د١ٗ

اإلَا١َ أؾنٌ ٭ٕ اإلَاّ مأَ ٚسح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عًٝٗا خاف١ يٛ نإ صدٌ عإا يغ١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

عاصؾا بقؿ١ ف٠٬ ايٓيب ؾٗشا أٍٚ ايٓاؼ بايق٠٬،أَا اٯسإ ٫ وتاز إٍ نبريعًِ، بعهػ اإلَاّ ؾإٕ مل ٜأتٞ اإلَاّ بضنٔ ٗ 

ٕ ايق٠٬ باط١ً ٚيٛ أماع صنٓا ْاعٝا ؾًٝظَ٘ اإلتٝإ ب٘ ٜٚغذزعذٛر عٗٛ أَا يٛ نإ دا٬ٖ ؾٗشٙ َؾه١ً ايق٠٬ ٜٚهٕٛ عإا تهٛ

 إٔ ٜهٕٛ اإلَاّ دا٬ٖ. 

إٕ مل ٜغُع اٯسإ ٜ٪سٕ ٗ ايغؿض،ٚاإلقا١َ ٚادب١ عؿضا ٚسنضا ، ٚاٯسإ  ** إغاؾض ي٘ آسإ ٚإقا١َ ؾاٯسإ َٔ باب اإلعتشباب

 ٚادب ٗ اؿنض.

 غب١ يًذُع بٌ ايقًٛات ؾكز ْع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٗ ايغؿض ٚاؿنض ٚبعشص ٚب٬ عشص. بايٓ
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 ؾًٝهاؾ٦٘ َعضٚف إيٝ٘ فٓع َٔ باب

عٔ دابض بٔ عبز اهلل ا٭ْقاصٟ قاٍ: قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "َٔ فٓع إيٝ٘ َعضٚف ؾًٝذظ٥٘، ؾإٕ  –)فشٝض(  157/215

 عًٝ٘; ؾإْ٘ إسا أث٢ٓ عًٝ٘ ؾكز ؽهضٙ، ٚإٕ نتُ٘ ؾكز نؿضٙ، َٚٔ ؼ٢ً َا مل ٜع٘، ؾهأِا يبػ ثٛبٞ طٚص". مل هز َاهظ٥٘ ؾًٝجٔ

ٖشا سزٜح عِٛٝ ايؿٛا٥ز ، ؾُٔ أعز٣ إيٝو َعضٚؾا ٫بز إٔ تهاؾأٙ بشيو ، ؾقٓا٥ع إعضٚف تك٢ َقاصع ايغ٤ٛ ٚقاٍ ايٓب٢ ف٢ً 

ََعُضٟٚؾا اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "  ََٓع إ٢يٝٝهِ   "ٜؾٜهأؾ٦ُٛٙ ََٔ َف

 ؾًٝهاؾأٙ  : "ؾًٝذظ٥٘"

أ٣ ٜشنض ًْٝ٘ ٜٚزعٛ ي٘ ٜٚشنضٙ باـري ؾاهلل عظ ٚدٌ وب اإلْغإ ايش٣ ٜؾهض غريٙ ،  "عًٝ٘ هظ٥٘ ؾًٝجٔهز َا ؾإٕ مل"

 ؾُٔ مل ٜؾهض ايٓاؼ مل ٜؾهض اهلل عظ ٚدٌ ،ؾُٔ ؾضٙ ؾ٢ ٖشٙ ايغ١ٓ ٜؿضٙ ٜٚكقض ؾ٢ ؽهض صب٘ ايت٢ ٢ٖ ٚادب عًٝ٘ .

 ايجٓا٤ دظاى اهلل خريا ، أ٣ ٜكٍٛ ي٘ دظاى اهلل خريا ، ٚيٛ قاٍ ي٘ سيو ؾكز أبًؼ ؾ٢ ايجٓا٤ .ٚأؾنٌ 

ؾايؾهض ٖٓا ٜكابً٘ ايهؿض ،ٖٚٛ نؿض ايٓع١ُ ٚيٝػ نؿض ىضز َٔ ايٓع١ُ ، قاٍ "ؾإْ٘ إسا أث٢ٓ عًٝ٘ ؾكز ؽهضٙ، ٚإٕ نتُ٘ ؾكز نؿضٙ"

ِِ{تعاٍ  ِِ ٜي٦ٔٔ َؽٜهِضُت َٕ َصٗبٝه ٕٖ َعَشأبٞ ٜيَؾٔزْٜز َٚإ٢ِس َتٜأٖس ِِ إ٢ َٜٚي٦ٔٔ ٜنٜؿِضُت  ِِ ْٖٝه   }ٜ٭ط٢َٜز

َٓا {ٚقاٍ تعاٍ  ًٜٞك ْٖا َخ َٕٱإ٢ ٜٛٞؿ١ٕ َٔٔ إل٢َْغا ََِؾاز٣ ْٗ ٘ٔ ٜأ ًٝٔ ُٙ ِْٖبَت َٓا ًٞ ُٔٝعٟا ٜؾَذَع ُٙ  } * { َبٔقريٟا َع َٓا ِٜ ََٖز ْٖا  ٌَٱإ٢ َٖا يٖغٔبٝ َٖا َؽأنضٟا إ٢  ،  } ٜنٝؿٛصٟا َٚإ٢

ؾايهؿض أْٛاعُٓ٘ نؿض اؾشٛر ٚىضز َٔ ا١ًٕ ، ٚنؿض اإلعتهباص ، ٚنؿض اإلعضاض ، ٚنؿض اإلعتٗظا٤ باهلل عظ ٚدٌ ٚايٓب٢ ف٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚعًِ ٚعب ايزٜٔ ، ٚنؿض ايٓع١ُ ٖٚٛ إٔ ٫ ٜؾهض اهلل ع٢ً ٖشٙ ايٓع١ُ ، ٚنؿض ايٓع١ُ َٔ ايهبا٥ض ٭ٕ ؾٝٗا ٚعٝز ؾ٢ قٛي٘ 

 . }ٜز إٕ عشاب٢ يؾز {تعاٍ 

أ٣ َٔ تهًِ بايؾ٧ ٖٚٛ يٝػ عٓزٙ أٚ تؾب٘ بؾ٧ يٝػ عٓزٙ نأْ٘ يبػ ثٛب٢ طٚص َٚٔ ؼ٢ً َا مل ٜع٘، ؾهأِا يبػ ثٛبٞ طٚص"."

 ، ٖٚشا سّ َٔ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٕٔ ٜؿعٌ سيو .

 

 يًٓاؼ ٜؾهض مل َٔ باب

 " ٫ ٜؾهض اهلل َٔ ٫ ٜؾهض ايٓاؼ". عٔ أبٞ ٖضٜض٠، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: -)فشٝض(160/218

ُٜٛؾل يشيو ، قاٍ تعاٍ   إٕ تعزٚا ْع١ُ ٚ{ؾُٔ نإ طبع٘ إٔ ٫ ٜؾهض ايٓاؼ ع٢ً َعضٚف ٜكَٕٛٛ ب٘ ي٘ ٫ ٜؾهض اهلل عظ ٚدٌ ٫ٚ 

ٜقبض ع٢ً نٌ " ؾٓعِ اهلل ع٢ً ايعبز نجري٠ ٫عُٝا إٕ أعاْ٘ ع٢ً ف٠٬ اينش٢ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  }اهلل ٫ ؼقٖٛا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=768&idto=768&bk_no=64&ID=645#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=768&idto=768&bk_no=64&ID=645#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=768&idto=768&bk_no=64&ID=645#docu
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٢ََ َٔ أسزنِ فزق١، ؾهٌ تغبٝش١ فزق١، ٚنٌ ؼُٝز٠ فزق١، ٚنٌ ت١ًًٝٗ فزق١، ٚنٌ تهبري٠ فزق١، ٚأَض بإعضٚف  ًٜا ُع

ؾٗشا ؽهض هلل تباصى ٚتعاٍ ع٢ً ايٓع١ُ ، ؾُٔ  "فزق١، ٚهظ٨ َٔ سيو صنعتإ ٜضنعُٗا َٔ اينش٢فزق١، ْٚٗٞ عٔ إٓهض 

 عذظ عٔ ؽهض ْع١ُ اهلل عًٝ٘ عذظعٔ ؽهض ْع١ُ ايٓاؼ عًٝ٘ ٚايعهػ.

 

 ٖشا ٚاؿُز هلل صب ايعإٌ ٚف٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا قُز ٚع٢ً آي٘ ٚفشب٘ ٚعًِ

 ععز َقٛؿ٢ ايؾٝذ يؿن١ًٝ إؿضر ا٭رب فشٝض اتتؿضٜػ َٔ ا٫ْتٗا٤ َٚٓ٘ اهلل بؿنٌ مت

 ايؾٝذ بهؿض ايعًُٞ اإلع٬ّ ؽٝذ َعٗز

 اؿٜٛين إعشام أب٢ ايؾٝذ ؾن١ًٝ إؽضاف ؼت

 ا٭عُاٍ فاحل َٚٓهِ َٓا اهلل تكبٌ

 


